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Noaptea min. Noaptea min. 60C

Risipă a banului public, lipsă de Risipă a banului public, lipsă de 
transparență, spectacole cu limbaj transparență, spectacole cu limbaj 
obscen la Teatrul ”Elvira Godeanu”! obscen la Teatrul ”Elvira Godeanu”! 

Jianu și Matei, absenți de la investirea noului prefect, Jianu și Matei, absenți de la investirea noului prefect, 
de teamă că-și vor pierde locurile de muncă! de teamă că-și vor pierde locurile de muncă! 
Iordache a contestat alegerile din PNL MotruIordache a contestat alegerile din PNL Motru
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Primar din Gorj, trimis în Primar din Gorj, trimis în 

judecată. Șpăgi pentru angajarejudecată. Șpăgi pentru angajare

Procesul Procesul 
Bankwatch Bankwatch 
vs. CEO, vs. CEO, 
amânat amânat 
o lună și o lună și 
jumătate!jumătate!

Un angajat al CE 
Oltenia se zbate 

între viață și moarte, 
la un spital din 
București »6»6
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Contract pe două luni pentru Contract pe două luni pentru 
transportul salariaților de la transportul salariaților de la 
Termocentrala RovinariTermocentrala Rovinari

Complexul Energetic Oltenia a alocat 
un buget de peste 600.000 de lei pen-
tru transportul salariaților Termocen-

tralei Rovinari, de la domiciliu 
la locul de muncă și retur. 
Contractul va fi înche-
iat doar pe o perioadă de 
două luni, în intervalul 25 
septembrie – 25 noiem-
brie.

Potrivit caietului de sarcini, 
CE Oltenia are nevoie de 

cinci autobuze și 15 mi-
crobuze pentru trans-
portul energeticienilor. 
În plus, parcul auto de 
rezervă va trebui să cu-
prindă două autobuze 
și patru microbuze. 

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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,,Să-ţi stabileș ti obiect ivele es te primul pas în transformarea invizibilului în vizibil." – Tony Robbins,,Să-ţi stabileș ti obiect ivele es te primul pas în transformarea invizibilului în vizibil." – Tony Robbins
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Sf. Ianuariu, † Sf. Ianuariu, 
ep. m. *ep. m. *

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9247  +0,0031
Dolarul SUA      4,9217 +0,0793 
Gramul de aur                     269,8354 +0,8305 
Francul elveţian                        5,1211  +0,0166  
100 Yeni japonezi                     3,3535 +0,0014
Lira sterlină      5,6257 +0,0166 
Leva bulgărească      2,5180 +0,00107 
Leul moldovenesc                     0,2501  -0,0006     
100 Forinţi maghiari     1,2260  -0,0137 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

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

†) Sf. Mc. Trofim, †) Sf. Mc. Trofim, 
Savatie şi Savatie şi 
DorimedontDorimedont
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Protejarea țărilor mici, protejarea Protejarea țărilor mici, protejarea 
companiilor mici!companiilor mici!

ÎN ȚARA GROPARILOR

Motto: „Totdeauna există ci-
neva mai nefericit decât tine”.

Rabindranath Tagore

Așa de mult îmi place 
textul din motto-ul de 
mai sus, scris de Lau-

reatul Premiului Nobel pentru 
literatură – indianul Rabintrana-
th Tagore, încât îl folosesc foaret 
adesea. Semn că îl prețuiesc și îl 
țin minte încă din liceul urmat la 
Peștișani, fiind la rândul lui mot-
to-ul unei cărți de proză scurtă 
tălmăcită în limba română și pe 
care-am primit-o printre multele 
cărți oferite premianților, chiar în 
primul an de liceu 1963/1964.

ROMÂNIA, CA MEMBRĂ 
NATO ȘI A UNIUNII EUROPE-
NE. Au fost numeroase demersu-
rile diplomatice ale țării noastre 
pentru aderarea la NATO, fiind 
spijiniți și de prestigiul și acțiunile 
regretatului Rege Mihai în acest 
sens. Deși am devenit țară mem-
bră a NATO, cu oarecare întâr-
ziere, vorba aceea, e bine și mai 
târziu decât niciodată. Demersu-
rile pentru aderarea la Uniunea 
Europeană au durat și mai mult, 
acestea făcându-se cu mari cos-
turi, prin privatizarea nesăbuită 
și pierderea unor mari bogății ale 
solului și, mai ales, subsolului 
bogat al României. Aș zice că în-
deosebi guvernele de dreapta, în-
cepând cu Convenția Democrată 
când nepriceputul Radu Vasile, 
deși gorjean, nu a ajutat cu nimic 
Gorjul dar nici economia țării. Ba 
dimpotrivă. Abia în actuala le-
gislatură parlamentară s-au mai 
corectat unele legi care să ajute 
firmele mici, iar Guvernul a pro-
mis inclusiv sprijin financiar de 
la buget și din bani europeni ne-
rambursabili. Bani pe care, din 
păcate, îi accesăm foarte greu. 

Dacă este să-i dăm crezare lui Bog-
dan Chirițoiu, președintele Consi-
liului Concurenței, recenta modifi-
care a Legii concurenței neloiale a 
fost făcută pentru a proteja firmele 
mici. Pe când la IMM-uri, Guvernul 
Ciucă a avut în vedere și firmele 
mijlocii.

ÎN SFÂRȘIT, BĂRBĂȚIE DIPLO-
MATICĂ. Recunos, nu mă dau în 
vânt după firavul nostru ministru al 
Afacerilor Externe, Bogdan Aures-
cu. Totuși, România l-a convocat pe 
șeful misiunii diplomatice din Bela-
rus la București, după derapajul lui 
Lukașenko. Despre cum Statele Unite 
ale Americii ar împinge Europa în răz-
boi cu Rusia.

În plină zi de Sfântă Duminică, Mi-
nisterul Afacerilor Externe informează 
că l-a convocat la sediul ministerului 
pe însărcinatul cu afaceri ad interim 
al Belarus în România, ca urmare a 
declarațiilor nesăbuite comise de lide-
rul de la Minsk, Alexandr Lukașenko, 
referitoare la faptul că: „Statele Unite 
împing Auropa într-o confruntare mi-
litară cu Rusia pe teritoriul Ucrainei 
și că și alte state, inclusiv |România, 
ar putea să fie direct implicate.

„Ca urmare a declarațiilor făcute de 
liderul belarus Alexandr Lukașenko 
la un eveniment public în cursul zi-
leid e sâmbătă, 17 septembrie, ocazie 
cu care acesta a menționat printre 
altele că Statele Unite împing Europa 
într-=o confruntare militară cu Ru-
sia pe teritoriul Ucrainei și că și alte 
state, inclusiv România, ar urma să 
fie direct implicate, minstrul aface-
rilor externe Bogdan Aurescu a dis-
pus convocarea la sediul MAE a în-
sărcinatului cu afaceri a.i. al Belarus 
în România pentru a i se comunica 
următoarele: Astfel, partea română 
respinge ferm asemenea afirmații in-
admisibile, care alimentează retorica 
bazată pe apel la forță și amenințarea 
cu forța în relațiile internaționale”, se 

Când viforul de cap și-a cam făcut
Și-a deranjat, de la cafea, matrizii,
Iar pe mașini copacul a  căzut,
Dintr-un birou, s-au luat urgent decizii.

Cei angajați, prin țară, cu arendă,
Cu-o drujbă, cu benzină și cu-amnar,
Copacului i-au ars și o amendă
Și l-au făcut bucăți, pen’ domn primar.

Pe străzi când trec și-aleși și interlopi,
Cu limuzine, mai să se scufunde,
Suspensia făcând-o praf prin gropi,
Promit că-n două zile-or să le-nfunde.

Când bitumul ca din senin apare,
Aleșii și-amintesc, de la  agapă,
Că au prin curtea vilei lipsă mare,
Și, cam de mult, l-așteaptă, ca pe apă.

Când au venit mai marii să consate,
Având în curți asfalt fără vreun cost,
Cam câte gropi pe străzi sunt înfundate,
S-au dumirit că nici n-avea vreun  rost.

Și, ca să fie totul românesc,
La cea agapă, lungă, savuroasă,
Acei ce-astfel de planuri întocmesc,
Au fost recompensați cu-o primă grasă!

GEO FILIȘ  

menționează într-o precizare trans-
misă dumincică de MAE român.

BELARUSUL, COMPLICE AL RU-
SIEI. În poziția MAE român se adaugă 
de asemenea, nu poate fi ignorat rolul 
și posibilitatea internațională a Bela-
rusului în calitate de complice al Ru-
siei în susținerea războiului de agre-
siune împotriva Ucrainei, reamintind 
că România este stat membru NATO 
și beneficiază, în cel mai înalt grad, 
de toate garanțiile de securitate care 
decurg din acest statut, în conformi-
tate cu clauza de apărare colectivă 
stipulată în art.5 al Tratatului Atlan-
ticului de Nord. NATO fiind cea mai 
puternică alianță politico-militară din 
istorie”, se mai subliniază în informa-
rea trnasmisă de MAE român.

ION PREDOȘANU

P.S. FUNERALII ȘI ÎNMORMÂN-
TAREA REGINEI ELISABETA A II-A 
A MARII BRITANII. Astăzi, până la 
ora 6:30, la Londra, continuă depu-
nerea de flori și lumânări la catafalcul 
Reginei Elisabeta a II-a a Marii Brita-
nii. După care are loc slujba și ritu-
alul înmormântării celei care a fost 
vreme de 70 de ani Regina cea mai 
longevivă din toată istoria Monarhiei 
britanice și cel mai important OM de 
stat al secolului trecut și începutului 
de Mileniu III. (Ion Predoșanu)

Mă uit din tren pe geam
singurul tren care aleargă spre libertate
pe care eu încă nu o am
dar sper că de ea încă să am parte
trenul care doar el poate spune
ce mai e nou pe această lume
în compartiment mai sunt cu mine
și alți călători îi cunosc bine
și-îi descos prin diferite întrebări
trenul alergă în patru zări
și mie încă nu îmi e teamă de încercări
trenul mă duce pe munte sus
spre apus
și n-a răsărit nici luna
cum răsare întotdeauna
când eu stau la taifas
tăcut și fără glas
în zilele care mi-au mai rămas
și de tren mă rog să mai stea
atât cât pe cer mai este o stea
și eu mai vreau și aș mai vrea
chiar dacă vremea e mai rea
și-l rog pe mecanic să bage cărbuni
să nu stea din drum
locomotiova să scoată încă fum
și eu să văd și tu să vezi
cum trenul aleargă prin păduri și livezi.

ION CĂPRUCIU

Trenul



investigațiiinvestigații www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»33Luni, 19 Septembrie 2022Luni, 19 Septembrie 2022

Risipă a banului public, lipsă de transparență, spectacole Risipă a banului public, lipsă de transparență, spectacole 
cu limbaj obscen la Teatrul ”Elvira Godeanu”! cu limbaj obscen la Teatrul ”Elvira Godeanu”! 
Viceprimarul Coica reacționează dur la finalul de mandat al manage-
rului Cosmin Brehuță, la conducerea teatrului din Târgu Jiu și nu are 
de gând să-i asigure o continuare a activității manageriale la cârma 
instituției. Nici pe departe, dacă stăm să ne gândim la ultimele eve-
nimente culturale organizate de instituție, evenimente plătite exor-
bitant de municipalitate, în timp ce publicul a reacționat negativ. O 
spune clar viceprimarul municipiului, Gabriel Coica, care acuză ma-
nagementul teatrului de risipă a banului public,  lipsă de transparență 
și de lipsă de respect pentru public și pentru instituția culturală. 

”Cireașa de pe tort” a reprezentat-o 
spectacolul de stand-up, organizat la 
finalul săptămânii trecute, în incinta 
teatrului. În cadrul spectacolului, lim-
bajul suburban a fost la el acasă. Vi-
ceprimarul a considerat că acest gen 
de spectacole nu trebuia organizate în 
cadrul teatrului. “Am fost contactat de 
mai mulți cetățeni ai municipiului Târ-
gu Jiu, indignați de spectacolul orga-
nizat de Teatrul Dramatic “Elvira Go-
deanu” vineri, 16 septembrie. Oamenii 
se întreabă, pe bună dreptate, de ce 
o instituție de cultură poate să orga-
nizeze spectacole în care se folosește 
un limbaj obscen. Cu toate că astfel de 
spectacole sunt apreciate și au un pu-
blic numeros, nu teatrul era instituția 
potrivită care să promoveze așa ceva. 
Am cerut deja explicații conducerii Tea-
trului Dramatic “Elvira Godeanu” pen-
tru cele întâmplate și suma cheltuită”, 
a precizat viceprimarul municipiului. 

Gabriel Coica susține, de aseme-
nea, că la teatru s-au cheltuit „fără 

scaun la cap”, sume exorbitante fără 
o motivație clară, fără transparență și 
a dat exemplu faptul că instituția a 
contactat o firmă pentru a realiza nis-
te scaune pentru sala de spectacole, 
prost realizate dar mai ales lipsite de 
confort. 

“Mai ales în ultima vreme, s-a ob-
servat, la teatru, o rapiditate de chel-
tuire a banilor din buget, fără o priori-
tizare şi fără o analiză de oportunitate 
sau de raportare calitate-preț. În ulti-
ma categorie, se încadrează investiția 
de schimbare a scaunelor din sala de 
spectacole. O să verific dacă această 
lucrare este absolut necesară pen-
tru confortul spectactatorilor, buna 
desfășurare a spectacolelor, sau pen-
tru avizarea sălii, conform legislației în 
vigoare. În caz contrar, această lucrare 
nu trebuie făcută doar pentru a chel-
tui, până la finalul mandatului de ma-
nager, toți banii din bugetul instituției. 
Atașez câteva fotografii cu scaunele ce 
urmau a fi achiziționate, în care este 

vizibilă calitatea net inferioară față 
de cea a scaunelor existente. Această 
investiție ar fi angrenat instituția, dacă 
nu aș fi solicitat o analiză mai profun-
dă, în cheltuirea, pe repede înainte, 
a unor sume foarte mari”, mai spune 
Coica. 

Panouri publicitate pe fațada 
teatrului! 1 miliard în plus pentru 
“Toboșarul” 

“Am aflat, cu stupoare, zilele trecu-
te, că pe fațada teatrului se doreşte să 
fie montate panouri publicitare video. 
Evident, fără respectarea reglemen-
tărilor în vigoare, fără o prioritizare a 
nevoilor instituției, fără transparență, 
ceea ce îndreptățește ideea că singura 
țintă a actualei conduceri este cheltui-
rea rapidă a banilor instituției”, sub-
liniază Coica, scoțând în evidență o 
lipsă totală de comunicare a manage-
rului teatrului cu conducerea Primă-
riei Târgu Jiu. 

Șocant este că piesa ‘Toboșarul”, a 
fost una neînțeleasă de către public 
și cu multe elemente de criticat din 
partea spectatorilor. “O altă cheltuială 
dubioasă este cea legată de producția 
piesei “Toboșarul”. Pentru realizarea 
acesteia, deşi la aprobarea bugetului 
conducerea teatrului s-a angajat că o 
va produce cu o anumită sumă, în ca-
drul programului “File din poveste”, 

piesa care deja a avut avanpremiera 
în cursul acestei săptămâni, deci a 
fost produsă, a costat dublu sau poate 
chiar mai mult de atât. Nu avem de-
talii întrucât nici până în prezent nu a 
existat o comunicare clară a acestor 
informații. În schimb, deşi avanpre-
miera piesei a avut deja loc, condu-
cerea teatrului a transmis Consiliului 
Local o solicitare de rectificare buge-
tară, destinată să acopere cheltuielile 
de peste 100.000 lei făcute ÎN PLUS! 
Chiar dacă, pe lângă subvenția oferi-
tă de primărie, instituția a beneficiat 
şi de sume importante de bani primite 
de la Guvernul României, consider că 
transparența în cheltuirea banilor pu-
blici este prioritară şi că această risi-
pire inconştientă a bugetului Teatrului 
Dramatic “Elvira Godeanu” trebuie să 
înceteze”, a menționat Coica. 

De altfel, luni, viceprimarul anunță 
că va solicita și punctul de vedere al 
compartimentelor de specialitate din 
cadrul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, intenția fiind de a stopa irosirea 
haotică a fondurilor existente în buge-
tul teatrului, până la selectarea unui 
nou manager. Mandatul lui Brehuță 
expiră la finalul lunii octombrie. 

Concursul pentru selectarea nou-
lui manager al instituției nu a reușit 
să ducă la selectarea unui înlocuitor 
pentru Brehuță. 

ANAMARIA STOICA

Jianu și Matei, absenți de la investirea noului prefect, de teamă că-și vor Jianu și Matei, absenți de la investirea noului prefect, de teamă că-și vor 
pierde locurile de muncă! Iordache a contestat alegerile din PNL Motrupierde locurile de muncă! Iordache a contestat alegerile din PNL Motru

Este știut faptul că Gigel Jianu, fostul primar 
de Motru, membru al Directoratului CEO, și Matei 
Dan, noul membru în BPJ și lider al PNL Motru, 
sunt legați financiar de parlamentarul Dan Vîlcea-
nu, motiv pentru care ambii au absentat de la in-
vestirea noului prefect de Gorj, Cristina Cilibiu. 

Jianu a preferat să stea astfel departe pentru 
a-și păstra funcția din  

CEO care i-a fost asigurată de către deputat, 
asta pentru că mandatul său din Directorat expiră 
în 28 octombrie, în timp ce Matei, plătit la cabinetul 
parlamentarului, a stat departe de viitoarea condu-
cere a partidului conștient că promovarea lui Iorda-
che la cârma PNL Gorj îi va aduce pierderea locului 
de muncă și a poziției de lider de organizație, care a 
fost contestată îndelung de senator.

Declarațiile publice ale liderilor liberali de la Mo-
tru au fost inexistente în ultima săptămână, atât 
Jianu cât și Matei fiind conștienți că orice cuvânt 

spus poate să îi lase fără loc de muncă. Un 
atașament public fata de Vîlceanu, i-ar fi 
costat în fața lui Iordache și invers. Așa că 
au preferat să stea, strategic, deoparte. 

Deja, PNL Motru este in vizor, Gigel 
Știrbu, noul lider de organizație anunțând 
deja că filialele vor fi evaluate. La Motru 
este o situație specială, în sensul că scru-
tinul de aici a fost contestat direct de se-
natorul Iordache. Vîlceanu a preferat să 
”închidă ochii” legat de alegerile ilegale din 
municipiu, și chiar le-a asigurat, atât lui 
Matei, cât și lui Jianu, cate un loc de mun-
că foarte călduț din bani publici. 

Ce va urma, este însă simplu de antici-
pat, conducerea PNL Motru urmând să fie 
radiată de actuala conducere a organizației 
județene. 

A.S.
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Gigel Știrbu, președintele interimar al PNL Gorj: „Vom avea un 
BPJ nou, în cel mai scurt timp! Se vor evalua organizațiile locale”
Gigel Știrbu, deputat PNL de Olt, conduce 
PNL Gorj în interimat având un mandat de 
60 de zile în care trebuie sa organizeze ale-
geri interne în organizația din județul nostru. 
Liderul interimar a fost prezent la validarea 
noului prefect de Gorj și a vorbit, cu această 
ocazie, cu presa despre schimbările viitoare 
din partid.

Reporter: Care este obiectivul mandatului 
dumneavoastră în PNL Gorj? Apropiații lui Dan 
Vîlceanu vă acuză că încălcați statutul și că „vă 
bateți joc de organizație”.

Gigel Știrbu: Am văzut foarte multe declarații 
publice care nu fac niciun bine Partidului Național 
Liberal. Sunt surprins că politicieni experimentați 
fac gafă după gafă și întrețin un scandal steril, fă-
când servicii adversarilor politici. Organizația PNL 
Gorj are nevoie de reorganizare și sunt aici să mă 
asigur că se va lucra în liniște, că vom atrage în 
echipă oameni valoroși și că putem stabili obiective 
îndrăznețe pentru alegerile următoare.

Rep: Se va dizolva BPJ-ul?
G.Ș.: Este cursul firesc al lucrurilor. Ca să fa-

cem o reorganizare eficientă avem nevoie de un su-
flu nou, de energie și putere de muncă. Vom avea 
un BPJ nou în cel mai scurt timp!

Rep: Ce reacție au avut primarii partidului la 
numirea noului prefect?

G.Ș.: Cristina Cilibiu este un om bine pregătit, 
cu multă experiență și echilibrat. Are relații bune cu 

majoritatea primarilor din Gorj și am încredere că 
poate fi un factor de echilibru atât în administrație, 
cât și în partid. Primarii liberali sunt cei care au 
susținut numirea doamnei Cilibiu în funcția de 
prefect al județului Gorj, așa că aș spune că reacția 
lor a fost una foarte bună.

Rep: Senatorul Ion Iordache se întoarce în 
partid?

G.Ș.: Obiectivul meu este să întăresc organizația 
județeană cu oameni valoroși care se bucură de în-
crederea gorjenilor. 

Ion Iordache este liberal vechi și e un câștig dacă 
se întoarce în partid. Are reputația unui om care nu 
a pierdut nicio bătălie electorală.

Rep: Cum vedeți tensiunile dintre Roma-
nescu, Vîlceanu și Iordache?

G.Ș.: Toți sunt oameni politici cu experiență și 
înțeleg mecanismele și rigorile unui partid. Sunt 
convins că aceste ieșiri publice contondente se vor 
încheia rapid. Toți cei care își doresc un PNL Gorj 
puternic vor găsi resurse să depășească acest mo-
ment tensionat, se vor așeza la aceeași masă și vor 
contribui la dezvoltarea echipei liberale.

Rep: Când se vor organiza alegeri în filiala 
Gorj?

G.Ș.: Încercăm să respectăm termenele statuta-
re și să urmăm pașii corecți. După numirea unui 
BPJ interimar se vor evalua organizațiile locale și 
vom începe procedura de alegeri.

Rep: Pe cine susțineți la alegerile din PNL 
Gorj?

G.Ș.: Eu susțin PNL, nu susțin persoane. Rolul 

meu este acela de a asigura alegeri corecte în care 
membri partidului își aleg președintele din convin-
gere, pentru că au încredere în el și vor să-l urme-
ze. 

Votul liberalilor gorjeni va decide președintele, 
nu eu!

A.S.
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Primar din Gorj, trimis în judecată. Șpăgi Primar din Gorj, trimis în judecată. Șpăgi 
pentru angajarepentru angajare

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

REZULTATE LOTO REZULTATE LOTO 
18 Septembrie 202218 Septembrie 2022

Loto 6/49:    21, 41, 31, 14, 2, 43  
Loto 5/40:    26, 17, 39, 1, 8, 25  
Joker:    26, 16, 35, 6, 29  +13  
Noroc:    6 3 5 5 6 6 2  
Noroc Plus:    7 1 8 3 7 9  
Super Noroc:   9 8 9 7 9 4

Primarul comunei Albeni, Silviu Ionuț Stan, 
aflat în arest preventiv, a fost trimis în ju-
decată pentru corupție. Edilul este acuzat 
de patru infracțiuni de trafic de influență, o 
infracțiune de luare de mită, o infracțiune de 
divulgare a informațiilor secrete de serviciu 
sau nepublice și o infracțiune de instigare la 
divulgare a informațiilor secrete de serviciu 
sau nepublice. Procurorii gorjeni au cerut 
instanței de judecată prelungirea arestului 
preventiv.

Potrivit procurorilor, în luna august 2018, „in-
culpatul S.S.I. a pretins de la martorul denunțător 
C.I. suma de 3.000 euro pentru a-l angaja la Primă-
ria Comunei Albeni în funcția de asistent medical 
comunitar, asigurându-l că va interveni pe lângă 
comisia de examinare formată din subordonații săi 
asupra cărora avea influență, lucru pe care l-a și 
realizat, dovadă fiind faptul că a dispus să fie decla-
rat admis, deși obținuse media finală de 5,61. Incul-

patul a primit această sumă în data de 01.11.2018, 
anterior susținerii concursului menționat”.

Mită pentru plata stimulentului de risc

În vara anului 2020, primarul Stan, spun anche-
tatorii, a pretins de la asistenții medicali comunitari 
și asistentul social  din cadrul Primăriei Comunei 
Albeni, o sumă de bani, fără a preciza cuantumul, 
lăsându-l la aprecierea acestora, pentru a întocmi 
deciziile pentru acordarea stimulentului de risc și a 
semna documentele înaintate Direcției de Sănătate 
Publică Gorj pentru finanțare, primind de la aceștia 
în data de 27.07.2020, după încasarea acestui sti-
mulent, suma totală de 2.000 lei.

3.500 de euro pentru un post de șef

După patru luni, în data de 2.12.2020, „incul-
patul a pretins și primit de la martorul denunțător 
C.F. suma de 12.000 lei, asigurându-l că va inter-
veni pe lângă comisia de concurs pentru a fi decla-
rat admis la concursul pentru ocuparea postului 
de buldoexcavatorist în cadrul Primăriei Comunei 
Albeni, traficându-și astfel influența asupra mem-
brilor comisiei, subordonații săi”.

Tot în luna decembrie 2020, inculpatul a pretins 
suma de 4.000 euro și a primit 3.500 euro de la 
martorul denunțător T.A.C., asigurându-l că prin 
intervenția sa pe lângă comisia de concurs, consti-

tuită din funcționari ai primăriei, subalternii săi, 
asupra cărora avea influență, va promova concur-
sul în postul de șef Serviciu V.S.U. în cadrul Primă-
riei Comunei Albeni, dispunând secretarului comi-
siei să-i remită martorului subiectele și rezolvarea 
acestora.

Și acuzațiile nu se opresc aici.  În luna noiembrie 
2017, „inculpatul a pretins și primit de la martorul 
denunțător S.F.C. suma de 5.500 lei pentru anga-
jarea soției sale pe postul de consilier agri-
col în cadrul Primăriei Comunei Albeni, 
traficându-și influența asupra membrilor 
comisiei de concurs și a remis subiectele 
înainte de susținerea probei scrise”.

Trei luni de arest preventiv

Primarul Stan se află în arest preven-
tiv de la sf ârșitul lunii iunie. „La data de 
23.06.2022, procurorul din cadrul Parche-
tului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus 
reținerea inculpatului S.S.I. pe o perioadă 
de 24 ore și a propus arestarea preventivă 
a acestuia pe o perioadă de 30 de zile. Ju-
decătorul de drepturi și libertăți a dispus 

arestarea inculpatului la domiciliu, pentru o peri-
oadă de 30 de zile. Urmare a contestației formulate 
de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, măsura 
arestului la domiciliu a fost înlocuită cu măsura 
arestului preventiv, măsură ce a fost prelungită 
succesiv, până la data de 21.09.2022”, a anunțat 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

I.I.
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Un angajat al CE Oltenia se zbate între viață și Un angajat al CE Oltenia se zbate între viață și 
moarte, la un spital din București moarte, la un spital din București 

Emil Bîrsanu, șef departa-
ment în cadrul Sindicatului Mine 
Energie Oltenia (SMEO) a spus 
că operația la care a fost supus 
Gheorghe Popescu, colegul său, a 
decurs bine: ”Pe această cale țin 
să le mulțumesc tuturor colegilor 
implicați în aducerea colegului 
nostru la București. Și eu și fa-
milia colegului meu  îi mulțumim 
din suflet și domnului secretar 
de stat Constantin Ștefan care a 
ajutat mult pentru ca colegul Po-
pescu să ajungă pe mâini bune la 
București. Operația a reușit, am 
ținut legătura cu domnul doctor 
Soare, neurochirurg.  Sunt semne 
bune, dar totul se poate schimba 
în cele 72 de ore de la intervenție. 
Domnul doctor ne-a spus că atât 
chirurgical cât și pe partea de ne-
uro, operația a decurs bine. Nu ne 
rămâne decât să așteptăm și să 
ne rugăm să se întoarcă acasă pe 
picioarele lui. Soția și fiica cole-
gului meu sunt acolo, la spital”, 
a spus Emil Bîrsanu șef depar-
tament sindical, care reprezintă 
1.500 de salariați în cadrul SMEO. 
Acesta a mai precizat: ”Gheorghe 

 Gheorghe Popescu, în vârstă de 50 de ani a fost găsit 
inconștient în cabina de supraveghere
 A fost operat sâmbătă

Gheorghe Popescu, mașinist la cariera Tismana, a fost operat sâmbă-
tă, la un spital din Capitală, după ce a suferit un AVC, fiind la servi-
ciu. Presa locală a anunțat, joi, că angajatul CE Oltenia  a fost găsit 

inconștient în cabina de supraveghere, joi, la câteva ore după ce terminase 
programul de lucru, din schimbul 1.

”Depinde de evoluția de 72 de ore de la intervenția chirurgicală”

Președintele SMEO, Gabriel Căldărușe a declarat: ”A făcut accident cerebral, 
nu stiu verdictul medicilor.,. Dar, a fost operat de către medicii neurochirurgi, la 
București, iar sâmbătă seara ni s-a transmis că ar fi semnale bune. Totul depin-
de de evoluția de 72 de ore după intervenția chirurgicală. Din câte știu, are un 
băiat și o fată. Îi dorim multă sănătate și să dea Dumnezeu să treacă cu bine 
peste această mare încercare”, a mai spus acesta.

M.C.H.

Popescu avea probleme caridolo-
gice, chiar în februarie a ajuns la 
Urgențe. Lua tratament. Dar, joi, a 
fost căutat de colegul Modrea, cel 
care fusese sunat de soția colegu-
lui nostru, spunându-i că Gheorghe 
nu a mai ajuns acasă. Apoi, l-a gă-
sit în cabina de supraveghere, în 
baracă, așa cum îi spunem noi. Nu 
făcea nicio mișcare, era într-o sta-
re aproape de inconștiență, doar 
ochii parcă vorbeau.... Apoi s-a su-
nat la ambulanță și a fost dus la 
spital, la Rovinari. De acolo, a fost 
transferat la Târgu Jiu, am mers 
și eu. La Târgu Jiu, medicul de 
gardă i-a făcut un CT, constatând 
că are un AVC grav. Și așa s-a luat 
hotărârea să fie dus la Craiova iar 
apoi, cu elicopterul, la București, 
cu sprijinul domnului Ștefan. Eu 
țin legătura permanent cu medi-
cul care l-a operat și-i mulțumesc 
că ne înțelege și ne explică de fi-
ecare dată care este starea cole-
gului nostru. Acum, nu ne rămâne 
decât să așteptăm și să ne rugom 
la Dumnezeu să se întoarcă acasă 
bine...”, a mai spus reprezentantul 
salariaților.

Radu Miruță a anunțat  un nou accident Radu Miruță a anunțat  un nou accident 
de muncă la CEOde muncă la CEO

Parlamentarul Radu 
Miruță a anunțat, ieri, că în-
tr-o unitate a CE Oltenia a 
avut loc un accident de mun-
că. Este al doilea, pe care care 
deputatul îl face cunoscut. 
Din declarațiile sale, aflăm că 
un electrician al Carieriei Jilț 
Nord a căzut, având apoi ne-
voie de resuscitare, ajungând, 
în final, la spital cu fracturi.

”Un nou accident grav de 
muncă astazi la Cariera Jilt 
Nord, sectorul încărcări.

Un electrician a căzut de 
la înălțime din timp ce efec-
tua manevrele de inlocuire a 

unui bec.
Din primele informatii, a 

cazut cu capul in jos, fiind ul-
terior resuscitat. Viata i-a fost 
salvata de faptul ca a cazut pe 
niste cauciucuri uzate.

Acestea sunt “conditiile 
ideale de munca”, cu 0 ac-
cidente la locul de munca, 
povestite cu cinism de la tri-
buna Parlamentului de Virgili 
Popescu aplaudat de parla-
mentarii PNL Gorj.

Acestea sunt situatiile ti-
nute sub pres si de PSD Gorj 
care se preface ca este intere-
sat, dar concret voteaza pen-
tru ramanerea in functie a 
lui Virgil Popescu…acel Virgil 

care le da posturi de directori 
in CEO, pentru tacere.

Inteleg ca ghinionistul 
electrician accidentat grav as-
tazi la locul de munca, dupa 
resuscitare a fost transportat 
la spital unde deocamdata 
certe sunt niste fracturi.

P.S.: nu, n-am aflat de la 
autoritati, la ele în astfel de 
cazuri de fiecare data este 
“duminica”, sau “urmeaza sa 
vedem si revenim”. Am aflat 
de la colegii electricianului 
ghinionist care stau cu teama 
sa nu li se intample si lor”, a 
scris acesta pe pagina sa de 
socializare.

M.C.H.

Lapoviță și ninsoare pe Lapoviță și ninsoare pe 
Transalpina! Avertizări!Transalpina! Avertizări!

DRDP Craiova a avertizat 
ieri, că pe Transalpina se cir-
culă greu, condițiile meteo 
schimbându-se dramatic. 
Temperaturile au scăzut și cu 
10, 12 grade înzona montană, 
iar în Transalpina a nins.

Mesajul DRDP Craiova: 
”Atenție!

Lapoviță și ninsoare pe DN 
67C, Transalpina, zona mon-
tană.

Evitați deplasarea dacă nu 

aveți autovehicule echipate 
de iarnă!

În zonă acționează un 
echipaj de intervenție din ca-
drul districtului Rânca și un 
utilaj echipat cu lamă și ma-
terial antiderapant.

Dacă aveți probleme ca-
uzate de aderență, nu vă 
continuați deplasarea, 
așteptați să treacă utilajul 
cu material antiderapant și 
cereți ajutorul echipei de la 
drumuri!”, a anunțat servi-
ciul.

M.C.H.
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Procesul Bankwatch vs. CEO, amânat Procesul Bankwatch vs. CEO, amânat 
o lună și jumătate!o lună și jumătate!

Contract pe două luni pentru transportul Contract pe două luni pentru transportul 
salariaților de la Termocentrala Rovinarisalariaților de la Termocentrala Rovinari

Tribunalul București a decis, vineri, 16 septembrie a.c., acordarea 
unui nou termen în cauza în care se judecă solicitarea Asociației Ban-
kwatch de anulare a acordului de mediu și ale actelor premergătoare 
emiterii acestuia de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) 
Gorj pentru Cariera Roșia, cea mai mare exploatare de lignit a Com-
plexului Energetic Oltenia.
Instanța a decis amânarea judecății, până la data de 28 octombrie, 
”pentru a se studia înscrisurile de la dosar”.

De doi ani și două luni se ju-
decă acțiunea introdusă de 
Asociația Bankwatch împo-

triva documentelor de mediu ale Cari-
erei Roșia. Cererea de anulare a aces-
tora a fost formulată pe 28 iulie 2020, 
la Tribunalul București și s-au deru-
lat deja 15 termene ale procesului.  
Magistrații Tribunalului București au 
hotărât, la finele săptămânii trecute, 
acordarea unui nou termen, peste o 
lună și jumătate, pentru a se studia 
unele înscrisuri depuse la dosar.

Acțiunea Bankwatch a creat ten-
siune în CEO, dar și în mediul poli-
tic, după ce, la jumătatea lunii iunie, 
judecătorii au decis, printr-o înche-
iere de ședință, suspendarea deciziei 
de încadrare, din ianuarie 2020, şi a 
acordului de mediu, documente emi-
se de APM Gorj, până la pronunțarea 
pe fond a instanței asupra acțiunii în 

anulare a acestora, așa că exploata-
rea minieră Roșia nu și-a mai putut 
extinde fronturile de lucru.

În spațiul public, au apărut acu-
ze din partea liderilor politici locali la 
adresa USR, cum că ar fi în spatele 
blocării Carierei Roșia, după ce Oc-
tavian Berceanu, fostul șef al Gărzii 
de Mediu, membru USR și candidat 
la șefia partidului, la acel moment, a 
venit la poarta exploatării miniere, pe 
31 iulie a.c., și a sesizat poliția pentru 
a pune în executare decizia instanței, 
adică activitatea carierei să fie oprită.

Pe 23 august, Curtea de Apel 
București a admis recursurile CEO și 
APM Gorj, formulate împotriva înche-
ierii Tribunalului București și a hotă-
rât respingerea cererii de suspendare 
a documentelor de mediu. De la acel 
moment, activitatea de exploatare a 
lignitului în cea mai mare carieră a 

CEO a revenit la normal și se aștepta 
soluționarea dosarului și cu privire 
la cererea de anulare, însă tensiunea 
se prelungește până la finele lunii vii-
toare, după cum a stabilit Tribunalul 
Bucuresti.

Trebuie amintit că, în octombrie 
2019, Curtea de Apel București a 
anulat acordul de mediu emis de APM 
Gorj, în 2016, pentru Cariera Roșia. 
La acea vreme, Asociația Bankwatch 
a semnalat în instanță o serie de pro-

bleme legate de emiterea acordului de 
mediu, printre altele fiind invocat și 
faptul că exploatarea minieră a afec-
tat ”o arie naturală protejată la ni-
vel comunitar (Coridorul Jiului) care 
conține 18 tipuri de habitate naturale, 
cu 13 specii de nevertebrate, 13 specii 
de pești, 5 specii de reptile, 5 specii de 
mamifere care contribuie la păstrarea 
echilibrului ecologic”.

CLAUDIU MATEI

Potrivit caietului de sar-
cini, CE Oltenia are nevoie 
de cinci autobuze și 15 mi-
crobuze pentru transportul 
energeticienilor. În plus, par-
cul auto de rezervă va trebui 
să cuprindă două autobuze 
și patru microbuze. „Atunci 
când mijlocul de transport 
– autobuz sau microbuz – se 
defectează în traseu, ofer-
tantul se obligă să asigure 
preluarea pasagerilor din 

Complexul Energetic Oltenia a alocat un buget de peste 
600.000 de lei pentru transportul salariaților Termocentralei 
Rovinari, de la domiciliu la locul de muncă și retur. Contrac-
tul va fi încheiat doar pe o perioadă de două luni, în intervalul 
25 septembrie – 25 noiembrie.

mijloacele de transport rămase imo-
bilizate pe traseu cu un alt mijloc de 
transport aflat în parcul de rezervă, în 
maximum o oră de la defecțiune”, se 
arată în caietul de sarcini.

Transportul salariaților va fi asi-
gurat pe 20 de trasee, cel mai lung 
fiind pe ruta SE Rovinari – Țicleni – 
Turburea. Valoarea totală estimată a 
contractului este de 642.062 lei, fără 
TVA. Ofertele s-au putu depune până 
vineri, 16 septembrie.

I.I.

Post de administrator de patrimoniu la liceuPost de administrator de patrimoniu la liceu
Liceul Tehnologic Bârsești din Târgu Jiu or-

ganizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției contractuale de execuție, vacante, de ad-
ministrator de patrimoniu. Postul este pe perioa-
dă nedeterminată.

Pot participa la concurs absolvenții cu diplo-
mă de licență ai unei instituții de învățământ su-
perior: inginer, subinginer, economist, care au 
vechime în specialitatea studiilor de cel puțin un 
an.

Dosarele de concurs se pot depune până pe 
data de 29 septembrie, inclusiv, la secretariatul 
unității de învățământ.

Proba scrisă a concursului are loc pe data de 
7 octombrie. Interviul a fost programat pentru 
data de 13 octombrie. Rezultate finale se vor afișa 
pe data de 19 octombrie. 

I.I.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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LUMEA DE PIATRA A JIULUI DE SUSLUMEA DE PIATRA A JIULUI DE SUS
Sanctuare ale naturii

Dintre acestea, putem amin-
ti  Cheile Olteţului  cu a lor 
Pesteră Polovragi, cea mai 

lungă cavitate din Oltenia, şi a cincea 

Bordura sudică a masivelor  Parîng şi Vulcan este formată în majorita-
te din calcare supuse proceselor de carstificare. Pe aceste locuri apele 
meteorice, precun şi cele din rîuri, lucrând neîntrerupt milioane de 
ani au creat forme şi fenomene carstice de o frumuseţe şi un pitoresc 
aparte. 

din ţară, unde explorarea galeriilor  
subacvatice a fost făcută  de GEES Bu-
curesti , Cheile Galbenului cu Peştera 
Muierilor prima cavitate electrificată şi 

amenajată pentru vizitare din ţară şi urme 
ale locuirii acesteia cu foarte mult timp în 
urmă  pentru ca trecând de cealaltă parte a 
Jiului  ce în porţiunea grandiosului său de-
fileu se constituie astăzi în cel mai nou parc 
naţional al României să menţionăm Sheile 
Sohodolului cu a sa multitudine de peşteri 
şi avene dintre care două deţin recorduri 
naţionale în materie ,cîmpurile de lapiezuri 
şi depozitele de terra-rossa  raritaţi  la ni-

vel european pre-
cum şi un curios 
şi încă cercetat în 
totalitate fenomen 
de difluenţă sub-
terană în peştera 
Gîrla Vacii.

Tot pe aceste 
locuri se mai păs-
trează urme ale 
locuirii de către 
oamenii preisto-
rici a unor cavităti 
(pesterile Popii şi 
Cioarei), enigme 
care nici în ziua 
de azi nu au fost 
complet elucidate 
(Inelul de Piatră 
al Sohodolului) 
şi legătura sa cu 
pesterile Pîrla-
jului şi Laptelui 
aflate pe creasta 
estică a Sohodo-
lului , precum şi 
perimetrele Şuşi-
ţa Verde şi Şuşiţa 
Seacă fiecare din-
tre ele cu particu-
larităţile sale  cu 
o cunoscuta cir-
culatie subterană 
a apei prin carst 
circulatie favori-
zată de condiţiile 
specifice existen-
te in zonă.  

Pentru cei in-
teresaţi, Gorjul 
dispune de un 
număr impresio-
nant de peşteri, 
avene şi alte fe-
nomene carstice 

(peste 2000) care sunt grupate în mai 
multe perimetre speologice. Mulţi dintre 
cei care vizitează aceste obiective ori pur 
şi simplu se află in vecinătate cu ocazia 
unor sărbători ori nedei lasă în urma lor  
mizerie  să nu mai punem la socoteală 
intervenţiile ce se fac la maşini cu prile-
jul ieşirii la iarbă verde .  Toate acestea, 
împreună cu activităţile necontrolate ale 
localnicilor care, nu de puţine ori, con-
sideră zonele carstice un fel de depozite 
pentru gunoiul din gospodării, cu toate 
că în ultimul timp s-a intensificat cam-
pania de conştientizare la nivel local şi în 
mass-media, se pot constitui în  focare 
de poluare a perimetrelor carstice şi nu 
numai dacă luăm în considerare şi apa 
care circule prin carstul zonelor si care de 
multe ori este folosita de oameni şi ani-
male.  

Cheile Şuşiţei Verzi, la o privire ge-
nerală, nu prezintă aspectul formelor 
carstice cu care suntem învăţaţi datori-
tă faptului că sunt largi iar delimitarea 
acestora este dificilă de realizat. Perime-
trul de mai sus menţionat este delimitat 
la est de masivele Sturi, Feţîia şi Cioara 
iar la vest de muntele Borzi. Şuşiţa Ver-
de care se formează tocmai în apropierea 
vîrfului Straja prin unirea mai multor 
pârâiaşe dintre care cele mai importante 
sunt Amaru şi Cartianu parcurge în pri-
ma parte a albiei sale o porţiune de roci 
impermeabile specifice zonei de creastă a 
Vulcanului pentru ca mai apoi să stră-
bată perimetrulcalcaros din componenţa 
platformei de eroziune Gornoviţa. Astfel 
prin trecerea apei prin cele două unităţi 
geologice se formează cele două porţiuni 
ale cheii . Lăţimea acestora este de 30-
50m în porţiunea de şisturi şi granite 
ajungînd la 150-200m în porţiunea stră-
bătută în calcare.  

Şuşiţa Verde curge de regulă pe toa-
tă lungimea cheilor dar debitul ei scade 
sever in perioadele de secetă prelungită 
precum şi printr-o puternică penetrare a 
apei în carst pe un perimetru ce începe 
de la confluenţa cu Pârâul Sec şi se ter-
mină în apropierea satului Curpen. De-
oarece debitele pierdute nu se mai regă-
sesc în aval s-a determinat că acestea se 
deplasează subteran de la NE spre SV. În 
cadrul platformei de eroziune Gornoviţa 
formele carstice sunt bine reprezentate 



citate, turismte, turism Luni, 19 Septembrie 2022Luni, 19 Septembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

99 »»

printr-o multitudine de pesteri şi avene pre-
cum şi prin cîmpul de lapiezuri din vecinăta-
tea vârfurilor Leşu şi Cioclovina Vălarilor ce 
formează una dintre cele mai spectaculoase 
perimetre de eroziune endocarstice din Car-
paţi.  

  Dâlma Cucutelor fenomenul cel mai re-
prezentativ din perimetrul Şuşiţa Seacă  s-a 
format cu mult timp in urmă prin acţiunea 
de erodare a Şuşiţei Seci precum şi a pârâu-
lui Valea Seacă.   

Cursurile acestora au fost drenate in final 
pe un curs subteran ce are şi scurte apariţii 
la suprafată. Creasta Dâlmei Cucutelor în-
soţeşte cheile pe o lungime de mai bine de 3 
km constituind versantul vestic .Acesta este 
format cu preponderenta din calcare puter-
nic carstificate cu o mare varietate de feno-
mene specifice  (cleanţuri, abrupturi, lapie-
zuri, peşteri şi avene). Se cuvine să amintim 

aici cele mai spectaculoase forme carstice  
Bidăroaia din Dîlma Cucutelor (-22m), ave-
nul I (-12m), avenul F (-37m) precum şi Ave-
nul Perseverenţei din Bordul Dobriţei (-88m). 
Dîlma Cucutelor poate fi parcursă parţial sau 
integral cu atenţionarea că accesul în avene 
va fi efectuat numai cu echipament potrivit 
şi dublat de solide cunoştiinţe legate de alpi-
nismul subteran.   

Cheile Sohodolului se întind pe o distan-
ţă de aprox. 12 km între Poiana Contului şi 
comuna Runcu. Acestea pot fi împărţite în 
trei sectoare: Cheile Runcului, Cheile Vidrei 
şi Cheile Pătrunsa. Împărţirea este rezultatul 
configuraţiei geologice unde calcarele care 
ocupă cea mai mare parte sunt întrerupte 
de două ori de bare de şisturi cristaline şi 
granituri. 

Calcarele  predominante în acest perime-
tru prezintă o mare permeabilitate carstică 
datorită unui sistem bine dezvoltat de fisuri 
,canale ,peşteri şi avene formate în urma 
unui îndelungat proces de dizolvare. Prin 
acest adevărat labirint subteran apele se in-

filtrează cu uşurinţă dând naştere la 
o multitudine de fenomene carstice. 
În alte cazuri apa se înmagazinează în 
golurile subterane şi iese la suprafa-
ţă sub forma unor izbucuri din care 
unele cu debite importante. Cele mai 
cunoscute  din acest perimetru sunt 
cîmpurile de lapiezuri (formaţiuni car-
stice de suprafaţă ce au luat nastere 
prin coroziune pe roci carstificabile), 
avenele din acest perimetru (din care 
două deţin recorduri naţionale la cea 
mai mare stalacmită  10m precum şi 
cel mai mare puţ vertical -122m), cele 
două tuneluri ovoidale ce formează 
Nările ( de 76 şi respectiv 57m) , peş-
tera Gîrla Vacii ce prezinta un foarte 
rar fenomen de difluenţă subterană şi 
nu în ultimul rînd Inelul de Piatră sau 
Inelul Domniţei cum mai este cunos-

cut o adevărată emblemă a Sohodo-
lului asupra originii sale fiind făcute 
şi în ziua de azi o multitudine de pre-
supuneri  unele dintre acestea de-a 
dreptul hilare.

Nu trebuie omisă din această enu-
merare Izvoarele Cernei aflate pe te-
ritoriul judeţului nostru cea mai pu-
ternică sursă carstică din Romania cu 
un debit ce variază între 3000-10000 
litri/sec. şi unde iarăşi ca o curiozitate 
temperatura apei este constanta (6,8 
grade C) indiferent de anotimp ce face 
ca nici in iernile cele mai geroase să 
nu îngheţe oferind un peisaj aproape 
ireal. Şi aici trebuie menţionat faptul 
ca în urma cercetărilor hidrospeolo-
gilor apele izvoarelor îşi au originea 
tocmai în Retezatul Mic într-un pe-
rimetru carstic numit Scorota-Soar-
bele. Cercetările făcute cu ajutorul 
trasorilor clasici şi speciali au scos în 
evidenţă faptul că traseul subteran 
Soarbele-Izvoarele Cernei este cea mai 

lungă străpungere hidrologică subte-
rană determinată pînă la ora actuală 
în Romania. 

Ultima dar nu cea din urmă este 
zona cuprinsă între văile Motrului Sec 
şi ale Motrului Mare unde se dezvol-
tă complexul carstic Muşetoaia care 
se întinde către miazănoapte pînăîn 
apropierea Pietrei Mari a Cloşaniului. 
Pe aceste locuri poate fi admirată o 

mare varietate a formelor şi fenome-
nelor carstice constînd în cîmpuri de 
doline,cleanţuri, abrupturi, peşteri şi 
avene. Cele mai cunoscute sunt peşte-
rile Martel şi Lazului precum şi peşte-
ra-aven de la Sohodoalele Mici.  

Participând la câteva dintre  eco-
logizările desfăşurate în aceste 
perimetre(unde s-au adunat cantităţi 
impresionante de resturi menajere şi 
gunoaie lăsate la voia întâmplării ) am 
rămas total dezamăgit de indiferenţa 
cu care aşa-zişi turişti tratează mediul 
ambiant întărindu-mi convingerea că 

mai presus de sancţiuni este nevoie de 
o profundă schimbare a mentalităţilor 
unora din semenii noştri 

O  propunere făcută de cei care stră-
bat zonele mai sus menţionate pentru 
practicarea alpinismului,escaladei, 
speologiei şi de ce nu a fotografiei 
montane ori speologice ar fi interzi-
cerea campării turiştilor în zonele de 
intrare şi ieşire la suprafaţă a apelor 

carstice pentru a se evita pe cît posi-
bil poluările accidentale făcute cu voie 
sau fără de aceştia. Având în vedere 
că perimetrele carstice sunt dintre 
cele mai vizitate obiective turistice din 
judeţul nostru cu toate consecinţele 
legate de degradarea peisajului am-
biental, printr-un turism civilizat în 
deplină armonie cu mediul ambiant 
aceste zone de o frumuseţe aparte vor 
putea continua să ne încânte şi pe vii-
tor   prin bogăţia   fenomenelor carsti-
ce şi a diversităţii  lor biologice. 

MUGUREL PETRESCU  
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,,Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufl etelor noastre, mărturisim ,,Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufl etelor noastre, mărturisim 
înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai 
primit moarte pe Cruce”!primit moarte pe Cruce”!

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, la «Muzeul Crucilor» 
din satul Măceşu, Oraşul Târgu-Cărbuneşti, Gorj!

Cu binecuvântarea Înaltprea-
sfinţitul Părinte Acad. dr. 
IRINEU, Arhiepiscopul Cra-

iovei şi Mitropolitul Olteniei, în ziua 
de miercuri, 14 septembrie 2022, zi 
de mare prăznuire a uneia dintre cele 
mai importante sărbători din calenda-
rul nostru creştin, la  «Muzeului  Cru-
cilor» din satul Măceşu, Târgu-Căr-
buneşti, s-a desfăşurat manifestarea 
devenită tradiţională şi cu o semnifi-
caţie aparte pentru oamenii locului, 
ca şi pentru cei veniţi din alte locali-
tăţi, pentru că în Ziua Înălţării Sfintei 
Cruci, dătătoare de viaţă, aici se face 
o slujbă de pomenire a numelor im-
portante ale culturii româneşti, ca şi 
a unuia dintre fiii satului şi ctitor al 
acestui muzeu, ing. Iuliu Călina, ri-
dicaţi în Împărăţia Cerului şi pome-
niţi cu evlavie şi cu multă preţuire în 
momentele unei pioase aduceri amin-
te însoţită de smerenie! Slujba de po-
menire a fost săvârşită de către P.C. 
Părinte Dulămiţă Dan, de la Parohia 
Târgu-Cărbuneşti şi de P.C. Părinte 

Boiangiu Irinel, Parohia Creţeşti, iar, 
în incinta acestui «templu» al memo-
riei vii s-a organizat această sărbă-
toare desfăşurată cu sprijinul Cen-
trului Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale 
Gorj (CJCPCT), în colaborare cu Pri-
măria Orașului Târgu-Cărbunești şi 
prin strădania plină de patos a d-lui 
dr. Pompiliu Ciolacu, etnolog şi noul 
director al CJCPCT Gorj, care a avut 
ideea înființării unui astfel de muzeu 
unicat în România, împreună cu vred-
nicul de pomenire ing. Iuliu Călina, 
amintit ori de câte ori este nevoie în 
rugăciunile noastre! În acest sanctu-
ar al întristării şi al suspinului au fost 
aduse vestite cruci din lemn, vechi de 
aproape două secole, aşa cum este cea 
mai veche şi mai reprezentativă cruce 
expusă în Muzeul de la Măceşu, tip 
troiţă, adusă din comuna Vladimir, 
ştiindu-se că în satele româneşti cru-
cile îndeplinesc multiple funcţii ale 
sacralităţii şi ale apărării de duhurile 
rele, fiind plasate la răspântii de dru-
muri, la intrări în sate, la cimitir sau 
în alte puncte importamte ale locali-
tăţilor rurale din ţara noastră! Poate 
cel mai important nume care a dăru-
it aproape totul pentru amenajarea 
acestui Muzeu excepţional şi care a 
ridicat o biserică lângă muzeu, vred-
nicul de pomenire ing. Iuliu CĂLINA, 

care a plecat prea devreme dintre noi, 
simbolizează bunătatea şi dărnicia 
fără oprelişti în faţa provocărilor vieţii 
acesteia trecătoare, de aceea, invoca-
rea numelui său constituie o datorie 
de mare responsabilitate pentru orga-
nizatorii acestei manifestări!

Muzeul de la Măceşu să se 
numească un locaş «al întristării 
şi al suspinului»!

Printre cei care au venit în această 
zi la manifestare s-au aflat oameni de 
cultură şi membrii familiei Iuliu Căli-
na, d-na Ana Călina şi fiica sa, conf. 
univ. dr. Carmen-Bărbăcioru Călina, 
d-l prof. Dănuţ Birău, primarul Ora-
şului Târgu-Cărbuneşti, d-l prof. dr. 
Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte 
al Consiliului judeţean Gorj, domnii 
subperfecţi Muja Nicolae şi Istrate Mi-
hai, d-l jurist Ungureanu M. Ion, pre-

cum şi unii locuitori ai satului. Printre 
cei care s-au adresat participanţilor la 
sărbătoare şi care s-au referit la ceea 
ce înseamnă Sfânta Cruce dătătoare 
de viaţă pentru comunitatea creştină 
s-au aflat  domnul director Ciolacu 
Pompiliu, cel care a pornit de la faptul 
că Mitzura Arghezi, când a văzut cru-
cea lui Tudor Arghezi: ,,M-a luat în 
braţe şi m-a pupat! De regulă, nu prea 
am emoţii când vorbesc, dar, de data 
aceasta, pentru că aici e un loc mai 
special pentru mine, aş avea o propu-
nere, pentru că nu departe de acest 
loc, doar când coborâm coasta, exista 
cândva o moară, îi spunea «Moara lui 
Stănică» şi avea tot angrenajul, cred 
că datează de pe la 1800 şi ceva şi 
cred că am putea să facem un punct 
turistic, pentru ca tot atunci când vin 
oamenii la «Muzeul Crucilor», să mer-
gem să vizităm şi «Moara lui Stănică». 
Nu ştiu dacă şi acum funcţionează, 
pentru că, din păcate, cel care o por-
nea, acum nu mai e în viaţă! Propun 
primăriei să luăm legătură cu neamu-
rile ca să o repunem în funcţiune sau 
să o încadrăm în patrimoniu, pentru 
că e foarte veche! Ştiu că avea două 
coşuri: unul pentru făină albă şi unul 
pentru mălai. Vă mulţumesc, pentru 
că întotdeauna ştiu că vreţi să veniţi, 

chiar dacă anumite lucruri vă reţin! 
Să ştiţi că atâta timp cât voi conduce 
Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, veţi fi invitaţi, indiferent, dacă 
puteţi sau nu puteţi să veniţi! Res-
pectul şi colaborarea între cele două 
instituţii, adică, instituţia de cultură 
şi instituţia administrativă a oraşului 
şi a judeţului sunt foarte importan-
te pentru a veghea şi a şti exact ceea 
ce trebuie să facă o unitate sau alta! 
Mulţumesc, colegilor mei care au fost 
alături de mine, iar, acum, nu ştiu 
pentru ce mă emoţionez, poate, pen-
tru că locul acesta înseamnă foarte 
mult pentru mine! Aş dori ca oamenii 
de aici să fie mai uniţi, pentru că tre-
buioe să ne ajutăm unii pe alţii, pen-
tru că altfel, nu putem reuşi! Să pri-
miţi cu preţuire, câte un pachet spre 
pomenirea marilor noştri poeţi, actori, 
oameni de cultură” a încheiat vorbito-
rul! Domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Nichifor a pornit de la faptul că: ,,Se 
regăsesc aici, cu aceste simboluri ex-
trem de frumoase şi de bine plasate, 
oameni de mare valoare, care ne fac 
pe noi să ne gândim, că iată, cultu-
ra românească se regăseşte în acest 
spaţiu mic, în Măceşul Gorjului, şi 
pentru aceasta s-au făcut eforturi, 

s-a pornit de aici, de la Pompiliu, care 
este un om al satului, locuieşte foarte 
aproape, părinţii săi, oameni absolut 
onorabili, au făcut cinste acestui me-
leag şi cred că ceea ce domnia sa a 
iniţiat aici, ajutat, susţinut de toţi cei-
lalţi, reprezintă un lucru care trebuie 
să rămână şi care trebuie continuat 
de către noi toţi! Vă felicit, vă doresc 
multă sănătate, Dumnezeu să-i ierte 
pe toţi cei pomeniţi aici şi să ne în-
tâlnim cu bine şi anul viitor, ca să-i 
pomenim pe marii dispăruţi, dar, şi 
pe cei mai puţin mari, pentru că tot 
dispăruţi sunt!”, a concluzionat dom-
nia sa! În continuare, prof. Istrate Mi-
hai, subprefect, a ţinut să aprecieze 
strădania celor doi protagonişti, ing. 
Iuliu Călina şi prof. dr. Pompiliu Cio-
lacu, de a realiza acest muzeu care ne 
aminteşte mereu că viaţa aceasta este 
trecătoare, iar, în câteva cuvinte, a ţi-
nut să spună că fiind născut «mai la 
vale», la Ţicleni, şi preluând acest mo-
del, se intenţionează înfiinţarea unui 
muzeu al petrolului în oraşul cu cea 
mai lungă stradă din România! Tot de 
la nivelul Oraşului Ţicleni, d-l jurist 
Ungureanu M. Ion a spus: ,,Mă bucur 
că Măceşu are marea onoare de a avea 
pe teritoriul său «Memorialul oameni-
lor de seamă», de aceea, aş propune 
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ca  «Muzeul Crucilor» de la Măceşu să 
aibă şi un subtitlu: «Memorialul oa-
menilor de seamă», că, la urma urmei 
este cu adevărat un memorial! Ne în-
clinăm cu mult respect şi consideraţie 
în faţa memoriei domnului Iuliu Căli-
na, care împreună cu domnul Pom-
piliu Ciolacu au pus bazele acestui 
memorial, deci, doi oameni cărora le 
mulţumim! Tot ceea ce au înfăptuit 
ei s-a făcut sub semnul Sfintei Cruci, 
sărbătorită astăzi, pentru că Sfânta 
Cruce este un mare depozitar de me-
morie care ne îndreaptă spre răstig-
nirea Fiului Lui Dumnezeu, ca şi de-
mersul Sfinţilor Împăraţi Constantin 
şi mama sa Elena! Am auzit numele 
multor pomeniţi aici, care au cruci, 
dar, aş vrea numai să vă spun una 
din multele poveşti ce mi le-a spus 
Amza Pelea, care este pomenit aici”, 
iar, în continuare, vorbitorul a venit 
cu o povestioară despre Amza Pelea şi 
despre zaibăr, băutura tradiţională a 
oltenilor! Dar, nene Ioane, propune-
rea matale cu «memorialul oamenilor 
de seamă», nu cred că este cea mai in-
spirată, pentru că aceşti oameni mari 
care au plecat în ceruri, nu aşteap-
tă de la noi laude şi aplauze însoţite 
de aprecieri, cum că au fost oameni 
de seamă, ci, dimpotrivă, eu cred că 
acest muzeu trebuie să se numească 

un locaş «al întristării şi al suspinu-
lui», al meditaţiei profunde, iar, în in-
cinta acestui muzeu, să nu mai auzim 
niciodată de acum încolo, aplauze po-
liticianiste, pentru că este vorba des-
pre un cimitir al crucilor, iar, într-un 
cimitir, cred că nu mai este loc şi pen-
tru aplauze, nu-i aşa? În acest loc e 
nevoie de multă meditaţie! Pentru că 
spune psalmistul: «Omul cu deşertă-
ciunea se aseamănă; zilele lui ca um-
bra trec»! (Ps. 143 (4). 

,,Mă bucur că aceşti doi oameni, 
fi i ai satului Măceşu, au reuşit să 
creeze aici un mic «colţ de rai»”!

În încheierea sărbătorii de la Mă-
ceşu, domnul primar Dănuţ Birău, cu 
gândul la sfinţirea crucii din Oraşul 
Târgu-Cărbuneşti, care trebuia să 
aibă loc peste puţin timp, a spus în 
faţa celor prezenţi la Măceşu: ,,Stimaţi 
invitaţi, mă bucur că am fost atât de 
mulţi astăzi aici, atât de multe insti-
tuţii importante ale judeţului repre-
zentate aici, mă bucur că doi oameni 
ai satului, care au devenit cetăţeni de 
onoare ai Oraşului Târgu-Cărbuneşti, 
din păcate, domnul Călina prea târ-
ziu, pentru că nu am reuşit să-i acor-
dăm această distincţie când încă era 
în viaţă, de aceea, ne-am hotărât să 
fim acum mai prompţi, pentru că în 
pandemie, am văzut că viaţa poate 
oricând să se termine! Deci, mă bucur 
că aceşti doi oameni, fii ai satului Mă-

ceşu, au reuşit să creeze aici un mic 
«colţ de rai», pentru că şi biserica de 
aici de lângă noi a fost construită din 
banii familiei Călina, fiindcă oamenii 
de aici din Măceşu, nu aveau biseri-
că şi trebuiau să meargă dincolo, la 
Curteana. Dar, iată că s-a construit 
această biserică, iar, domnul vice Că-
lina  este înmormântat aici, lângă cti-
toria sa! Desigur, că este un caz fericit 
la Măceşu, pentru că această şcoală a 
căpătat funcţionalitate din momentul 
în care nu a mai putut ca să serveas-
că scopului pentru care a fost con-
struită, adică, desfăşurarea activităţii 
de învăţământ, pentru că aşa cum 
vedem, în majoritatea satelor popula-
ţia şcolară scade şi atunci, copiii sunt 
duşi la şcolile de centru şi rămân 
aceste clădiri, pe care o legislaţie gre-
oaie, nu ne permite să le schimbăm 
destinaţia, existând o întreagă proce-
dură cu Ministerul Învăţământului, 
că faci la dosare şi până la urmă, nu 
ţi se aprobă să schimbi destinaţia, 
iar, multe clădiri rămân în paragină 
şi se degradează cu timpul! Sunt bu-
curos că aceşti doi oameni au reuşit 
să creeze aici un muzeu, iar, noi, cei 
de la autoritatea publică locală, în-
cercăm să îmbunătăţim infrastructu-
ra încât să fie facil accesul celor care 
vor să viziteze obiectivele. Când spun 
acest lucru, mă gândesc la faptul că 

o să terminăm de asfaltat drumurile 
în toate satele, inclusiv către Cojani, 
la Mănăstirea de la «Măceasca», iar, 
atunci, împreună cu domnul director 
Ciolacu, împreună cu Părintele Vita-
lie, de acolo, vom încerca să creem un 
circuit turistic la Târgu-Cărbuneşti, 
care să cuprindă cele două mănăs-
tiri, Muzeul «Tudor Arghezi», care este 
lângă primărie, «Muzeul Crucilor» de 
aici, ca să încercăm să dăm viaţă şi 
la bisericuţa de acolo din valea dintre 
Creţeşti şi Floreşteni, unde se spunea 
că se numea «Valea Ţepei», pentru că 
acolo, Vlad Ţepeş îi trăgea în ţeapă pe 
cei nelegiuţi! Deci, vom încerca în vi-
itorul, sper eu, foarte apropiat, să re-
uşim să facem acest circuit turistic, 
astfel încât Târgu-Cărbuneşti să de-
vină un punct de atracţie pentru cei 
care vor să viziteze lucruri frumoase 
din Gorj. Vă mulţumesc pentru că am 
fost împreună aici! Cred din tot su-
fletul că este un prilej să ne aducem 
aminte de cei trecuţi din această viaţă, 
iar, din an în an, măcar o dată, să ne 
reculegem şi să readucem amintirea 
lor în memoria urmaşilor! Vă mulţu-
mesc”!  Am redat aproape în totalitate 
acest cuvânt al primarului Oraşului 
Târgu- Cărbuneşti pentru acurateţea 
sa, pentru încrederea şi pentru dă-
ruirea cu care acest om ajuns într-o 
demnitate publică ştie să rămână un 
om integru şi îndeaproape devotat co-
munităţii şi localităţii pe care o admi-
nistrează!     

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Din clipa-n care ți-am văzut
Priviri de foc nestâmpărat
Te-am îndrăgit și am crezut
În ochii ce m-au măsurat

De sus în jos, plini de văpăi
Făptura-ți crudă-am cunoscut,
Simțeam în pieptu-mi vâlvătăi
Și viața-n rai mi-ai prefăcut!

Și-n orice clipă,-n orice ceas
De-atâta vreme-nentreruptă
Dorința slobodă mi-o las

Ochii noștri

Din trupul tău mereu se-nfruptă…

Tu sorbi cu foc, să nu mă doară
Cupa de dor din ochii mei,
Dragostea noastră să nu moară,
Minunea mea între femei!

Cu-același drag stăm ochi în ochi
De parc-acum ne-am regăsit…
Să nu ne fie de deochi:
Iubirea…nu ne-a părăsit! 

VASILE CERTEZANU
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Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 
două camere în Târgu-Jiu, 
str. G-ral Christian Tell, par-
ter, dotat cu centrală termi-
că, parchet din lemn masiv, 
gresie, faianță, termopane, 
semimobilat, suprafață utilă 
47,5 mp + dependințe + 11mp 
suprafață în fața blocului. 
Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

 Vând Ford Focus 1.8 
TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. Preț și amă-
nunte la tel. 0766.459.497.

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

Vând vin roze, preț 6 
lei/litru. Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725



Vindem 2 spații cu te-
renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 39 m. 

Relații la tel.: 0722 517000 
și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă 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. 

Telefon: 0731019896.

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

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon: 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. 

Se poate vinde 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

 Executăm acoperișe, 
mansarde, orice tipuri 
de reparații și vopsitorii 
acoperișe. 0728544356.

 Vând struguri - 2 lei 
kg. Tel.: 0787446083
 Vând garsonieră con-

fort I, compartimentată, în 
București, sau schimb cu 
garsonieră, sau apartament, 
în Tg-Jiu. 

Tel.: 0353524992
 Vând Dacia Logan, taxe 

la zi, fabricație 2007, motor 
tractor D115, multiple piese 
de schimb. 

Tel.: 0353524992
 Vând loc de veci nou, 

două locuri, cavou nou, apri-
lie 2022, prețul construc-
torului. Vârsta minimă a 
cumpărătorului 65 ani. Tel.: 
0761344064.

Vând struguri Ananas, 
în sat Crețești, loc. Târgu-
Cărbunești, preț 1 leu/kg. 
Tel.: 0784019924.

CumpărăriCumpărări

 Vând cavou frumos, 

construit recent, pentru o 

persoană, în satul Dobrița, în 

cimitirul nou, situat lângă fa-

milia profesorilor Catană. Tel. 

0761767530. 

 Închiriez apartament 
cu două camere, decoman-
dat, dublu izolat, mobilat, str. 
A.I. Cuza, 1000 lei/lună. Tel. 
0770318800.

 Cumpăr trei struți, la 
3 luni (2F + 1M). Rog multă 
seriozitate. 

Doresc preț în lei. Telefon: 
0730839821.

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

Buru Ana-Maria-Stanca anunţă finalizarea Raportului de 

Mediu și a Studiului de Evaluare Adecvată privind Amena-

jamentul fond forestier proprietate privată aparținând Buru 

Ana-Maria-Stanca din comuna Urdari, jud. Gorj. Acestea 

pot fi accesate la link-ul https://bit.ly/3QPaKi3 .

Publicul poate trimite comentarii și propuneri la sediul 

titularului din București, str. Caragea Vodă nr. 20, et. 1, 

apt. 2 sau la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu 

în termen de 48 de zile calendaristice de la data prezentului 

anunț.

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 

Școală Meserii autorizate Gorj 
desfășoară cursuri orice meserie, minim 
450 lei, rate, diplome recunoscute, spri-
jin angajare. Căutăm colaboratori, 2000 
lei /clasa. Telefon:   0751855929; secre-
tariatsnm@yahoo.com
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În dulcele stil tradiționalÎn dulcele stil tradițional
Gheorghe Vasiluță scrie o poezie sinceră „în 

dulcele stil”, cum ar fi spus Nichita Stă-
nescu, nu neapărat clasic cât tradițional. 

Volumul intitulat frumos „Cupola albastră” se des-
chide cu un text care se adresează cititorului într-
un soi de „captatio benevolentiae”: Sunt amintite 
însă și mama dispărută sau steaua... Și nu în ul-
timul rând patria, ceea ce face din poet un păstră-
tor de valori autentice, căci, asemenea scriitorului 
pașoptist, poetul evocă poarta casei. Din tot acest 
cadru nu pot lipsi nici păsările, pasărea fiind, așa 
cum se știe, mediatorul între planul terestru și pla-
nul celest. Aici însă, ea vine, alături de pădure, de 
textul vegetal, să întregească acest topos poetic: 
„Se-ntorc cocorii, mamă, / Pe urmele mele de copil, 
/ Codrii-și plâng eternul sub cea mai rece ploaie, 
/ În primăveri ce-ngenunchează / Vârtej de frunze 
moarte, / Se-ntorc cocorii, mamă!”

Gheorghe Vasiluță are o anumită predilecție 
cromatică, în poezia lui, pe sub cupola albastră a 
cerului, trece un tren...albastru! Această prezență 
presupune apariția temei amintirii: „Lăsasem un 
oraș flămând de-a lui povară / Sub visteria nopților 
ce se auzeau pe șine / Pe care mi-am vândut-o, 
îndrăgostit de tine, / Ciorchinelor deschise în sâm-
burul de pară.” Și în aceeași linie a acestei teme, 
ceva mai încolo, poetul evocă orașul Lugoj în po-
ezia intitulată chiar Cupola albastră. Iar ceva mai 
departe apare și umbra augustă a lui Constantin 
Brâncuși...

În poezia Geneză asistăm la un fel de autopor-
tret în versuri: „Sunt clepsidra vremii, arsă / De-a 
timpului rugină, / Sunt ca iarba de sub coasă, / Ca 
o mână de țărână.” Nu o singură dată sinceritatea 
poetului creează versuri frumoase ca acestea: „De 
ploaia timpurie se scutură cireșii / Privighetori în 
noapte se-ngână prin nucet, / În casa de la Jiu am 
năpădit cornecii / Și rugii rău înțeapă un suflet de 

poet.” 
În Aproape de casă poetul evocă tragedia româ-

nilor basarabeni de la 1 aprilie 1941, de la Fân-
tâna-Albă. Mai departe el deplânge o anumită 
înstrăinare și pierdere a valorilor umane, ca și exo-
dul românilor plecați din țară de sărăcie... Gheor-
ghe Vasiluță scrie o poezie patriotică în care evo-
că Basarabia, Bucovina, Transilvania; în versuri 
tradiționale, uneori el pare a fi și un poet social în 
linia lui Octavian Goga și George Coșbuc. Însă el 
evocă și localitatea Montecchio din Italia, legată de 
povestea de dragoste și moarte a lui Romeo și a Ju-
lietei. Roma și Vaticanul vor completa acest cadru 
în cele ce urmează dar și Veneția. Geografia poetică 
a lui Gheorghe Vasiluță nu ar fi poate completă fără 

Grecia care apare și ea...
Poetul Gheorghe Vasiluță este însă și unul al 

anotimpurilor: „Alunii mă bat pe frunte cu palma, / 
Cărarea mă duce spre scorburi de jder / Voi frunze, 
căzute o dată cu toamna, / Lăsarăți în urmă pâraie 
de ger!” Pe fondul aceleiași teme, devenită  aproape 
hipertemă poetică, versurile poetului nostru amin-
tesc prin puritatea lor de unele poezii ale lui Nicolae 
Labiș: „Mă cheamă amintirea și clipa care moare, / 
Ecouri de pădure și-un răgușit de cuc, / De va-nce-
ta furtuna, mă voi scălda în soare, / Și din prea pli-
ne țâțe voi suge ca un prunc.” Peisaj de primăvară 
pare a se duce cumva spre mai vechile pasteluri cu 
ecouri din Alecsandri sau Coșbuc. Peisajul se com-
pletează cu cel montan: „Ochi de pământ, loc sacru 
/ Și fașă ce leagă un cântec de cuc / E muntele 
care în tălpi îmi coboară, / Când cerul suspină de-
al verii zăpuc.” Atunci când versurile lui Gheorghe 
Vasiluță se duc spre ludic și el pare a scrie poezie 
despre copii și pentru copii, reușitele nu întârzie să 
apară: „Mai în jos, la via popii, / În alai de cărăbuși 
/ Vin copiii de pe matcă, / Și încep un derdeluș. / 
Șef îl au chiar pe Grivei, / Prieten drag cu cei ca ei, 
/ Care latră într-o vie, / Speriat de-o păpădie.” Nu 
lipsesc nici alte reușite precum cele din Livada cu 
nuci în care versurile amintesc de tradiție, dar și de 
modernitate: „În nucet, privighetoarea / Se-ngână 
cu cârsteiul, / O ce-ntunecată-i zarea / Și ce lim-
pede-i știubeiul!”

În poezia Acolada revine ludicul: „I-am zis co-
drului iubire / Și iubirii nemurire / I-am zis vorbei 
mele duc, / Când scriam din călimară / Cu o pană 
de la cuc”. Dar Gheorghe Vasiluță este nu o singură 
dată și poet al iubirii: „De-o viață-ți stau la poar-
tă, / Anii trec i-aud gemând, / Păsări negre cân-
tă-n noapte, / Într-un stog de vis și gând!” În buna 
tradiție romantică poetul scrie: „Lângă poarta ta de 
tablă, / Ți-am lăsat o carte gri, / Am strigat la ti-
ne-n grabă, / Dar tu nu ai vrut să vii!” Reușitele vin 
adesea pe neașteptate ca în această poezie intitula-
tă Din geana ta în care peisajul și iubirea întregesc 
cadrul fuzionând: „Dor de fluturi și de ciuturi cu 
mireasmă de gutui / Dor de tine ochi de floare greu 
ca dealul ce îl sui / Lăsând caii în zăbale, însetați 
lângă izvor / De-ale tale dulce șoapte ce mă-nțeapă 
dar nu dor.”

Dicțiunea poetică va căpăta note de claritate în 
poezia Lut și fier: „Când toate-s cernite / De-același 
mister / Și stânca și roata, / Și piatra și apa, / 
Sunt toate la fel!” Criza provocată de covid este și ea 
deplânsă în versurile poetului: „Treziți-vă, oameni, 
din somnul ce doare / În cer se-nalță CO(vid) din 
cenușă / Potoape de viruși ne țin în cătușe / Ce 
mare-i ospățul cu tărgi funerare!”

Egal cu sine însuși, Gheorghe Vasiluță se 
regăsește încă o dată în dulcele stil tradițional: „Din 
a nopții frescă albă, au îngălbenit castanii, / Plânge 
foșnetul prin frunze, râde vântul printre ramuri, / 
Cât de-ncet mai curge apa, cât de repede trec anii, 
/ Ce-or mai face caii murgi, i-am uitat trăgând în 
hamuri.”

LAZĂR POPESCU, scriitor
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Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a pierdut am-
bele confruntări amicale cu CSM Galați. Trupa pre-
gătită de Claudiu Alionescu a fost învinsă în prima 
zi cu 78-71. Sâmbătă, gorjenii au cedat din nou, de 
data aceasta la o diferență și mai mare, scor 71-82. 
Fără căpitanul Porter Troupe, accidentat, gazdele 
au pierdut foarte multe mingi și au fost ineficiente 
la linia de libere, lucru remarcat și de antrenorul 
gorjean. De altfel, echipa pare departe de a-și fi gă-
sit ritmul, asta și din cauza schimbărilor numeroa-
se din această vară.  Cu un deficit de talie față de 
sezonul precedent, este interesant de văzut ce stil 
de joc va putea să imprime staff-ul tehnic  în me-
ciurile oficiale. Pe de altă parte, toți jucători gorjeni, 
inclusiv juniorii, au prins minute pe parchet. De 
remarcat evoluțiile în creștere ale lui Camil Bercu-
lescu. Gorjeanul a reușit 12, respectiv 8 puncte în 
meciurile cu Galați.

Firavi și nesiguri. CSM, dublă înfrângere în fața gălățenilor
“Este clar că mai avem foarte mult de lucru la 

relațiile de joc. Nu s-a creat acea chimie de care 
avem nevoie. Mai avem timp, dar nu foarte mult. 
Din păcate, am pierdut foarte multe mingi, 19, din 
care Galațiul a marcat 23 de puncte. Diferența s-a 
făcut și din cauza faptului că am ratat 10-12 libe-
re, ceea ce este foarte mult pentru un meci dispu-
tat acasă. Am avut probleme în momentul în care 
Galațiul a făcut o apărare agresivă, asta ne-a făcut 
să pierdem foarte multe mingi și aici avem puțin de 
lucrat. Sunt aspecte pe care încercăm să le punem 
la punct până la debutul campionatului. Cred că 
atitudinea a fost una bună. Implicarea, la fel. Mă 
bucur că am reușit să rulăm tot lotul”, a precizat 
Alionescu după meci.

Antrenorul a vorbit și despre evoluția jucătorilor 
români. Principalul CSM-ului a folosit minimum doi 
jucători autohtoni pe parchet, în ambele reprize.

“Jucătorii români au făcut un meci destul de 
bun, și ieri, și astăzi. Este, cu siguranță, o creștere 
față de sezonul trecut.  Au și ei multe de învățăt, 
în special cei tineri. Vin cu elan și nu-și dau sea-
ma ca la seniori este un alt nivel, însă, cred eu, că 
au făcut un meci destul de bun. Urmează un meci 
amical la Dinamo, așteptăm să vedem dacă ni se 
confirmă și al doilea adversar, după care meciul de 
acasă cu CSM Târgu Mureș, din prima etapă”, a 
adăugat Alionescu.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 3p, Alexandru 
Berca 3p, 7p, Shamiel Stevenson 15p, Dylan Frye 
18p, Răzvan Pavel, Bogdan Penciu 3p, Camil Ber-
culescu 8p, Andreiy Agafonov 4p, Taylor Creammer 
10p, Andrei Gheorghe, Flavius Toropu, Alexandru 
Mitu 2p, Octavian Ilie 5p. Antrenor principal: Clau-
diu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

CĂTĂLIN PASĂRE

Florin Stîngă, după patru victorii la rând: Florin Stîngă, după patru victorii la rând: 
“Încă nu se vede ceea ce îmi doresc eu”“Încă nu se vede ceea ce îmi doresc eu”
Viitorul a suferit, dar cu folos. 

Gorjenii au obținut al treilea 
succes consecutiv în campi-

onat, după 1-0 cu Progresul Spartac. 
Vizitatorii au părut în controlul parti-
dei, dar nu au creat suficient pentru 
a obține victoria. De partea cealal-
tă, trupa lui Florin Stîngă a fost mai 
pragmatică. Fără Țegle și Răsdan, 
amfitrionii au construit greoi, dar au 
dat lovitura în minutul 77, după o 
insistență a lui Claudiu Dragu, care 
a trimis balonul sub transversală. În 
minutul 56, Opric avusese o paradă 
de excepție la șutul lui Dumitru. În 
ciuda impresiei antrenorului advers, 
Andrei Erimia, care a spus că echi-
pa din capitală a fost net superioară, 
Progresul nu a avut răspuns în ulti-
mele minute ale confruntării și a lăsat 
punctele la Târgu Jiu.

“Am dominat meciul din toate 
punctele de vedere. Cred că am avut 
cinci ocazii imense. De departe, rezul-
tatul este injust.  Astăzi, ei au jucat 
doar cu mingi lungi, la bătăie, și au 
ajuns foarte rar în apropierea care-
ului. Noi am creat situații bune, de 
unde puteam să facem mult mai mult. 
Am ratat ocazii care nu ar fi trebuit 
să fie ratate. De acolo, era mai greu 
să  le ratezi. Ne propunem să acu-
mulăm cât mai multe puncte în acest 
sezon”, avea să declare principalul 
bucureștenilor. 

Pe de altă parte, Florin Stîngă a 
admis că jocul gazdelor nu a strălu-
cit. Deși a obținut a patra victorie la 

rând în toate competițiile, antrenorul 
Viitorului nu se gândește la play-off, 
pentru că, deocamdată, exprimarea 
în teren nu o recomandă pe formația 
sa la un loc în primele șase.

“A fost un meci de sacrificiu, în 
care am luptat, dar am făcut și foar-
te multe greșeli. Am avut o atitudine 
bună, am crezut, am muncit. Am res-
pectat ce trebuia să facem pe fază de-
fensivă și, până la urmă, am reușit să 
obținem trei puncte prețioase pentru 
noi, cu un adversar foarte bun. Cred 
că Progresul Spartac practică cel mai 
bun fotbal din Liga 2 în acest moment. 
Se vede că e o echipă omogenă, care 
lucrează de patru ani împreună. Şi 
noi am pierdut cu Dumbrăvița și cu 
Constanța pe un joc mai bun ca ad-
versarul. Play-off-ul este departe. Tre-
buie să producem mult mai mult fotbal 
și să avem mai mult curaj. Victoriile 
sunt victorii, punctele rămân puncte, 
dar progresul trebuie să-l avem în jo-
cul nostru și încă nu se vede ceea ce 
îmi doresc eu. Încă suferim ca joc”, a 
declarat Stîngă.

Viitorul Târgu Jiu – Progresul 
Spartac : 1-0 (0-0)

Viitorul: Opric – Dănescu (90+2, 
Al. Sîrbu), Core, Rogac, Pîrcălabu, 
Brînzan (80, Ad. Stoian), Vulpe (80, 
Banu), Vl. Toma (72, Micle), Dodoi, Al. 
Dulca (72, P. Mitrică), Cl. Dragu (cpt.). 
Rezerve: Krupenschi – Seb. Chelariu, 
Geană, Vespe. 

Antrenor: Florin Stîngă.

Progresul: Mărgărit – M. Dumi-
tru, Ed. Radu, Parfeon (cpt.), Leafu, 
Ulrich, Andr. Grigore (82, Visic), Pu-
rice (88, Oct. Nedelcu), Petcu (82, Fă-
răgău), I. Tudorache (88, Sil. Matei), 
Al. Dițu (74, Tong). Rezerve: Ciontoș 
– Ohaci, Boiangiu, Vl. Alexandrescu. 
Antrenor: Andrei Erimia.

Echipa are acum o săptămână fără 
meci oficial. 

În altă ordine de idei, Viitorul va 
da piept cu Dinamo București pentru 
un loc în grupele din Cupa României. 
Partida se va juca la Târgu Jiu, pe 28 
septembrie.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Au fost anunțate convocările de la Au fost anunțate convocările de la 
naționala Românieinaționala României
Selecționerul Edward Iordă-

nescu va miza pe un lot de 27 
de jucători pentru partidele 

cu Finlanda și Bosnia și Herțegovina 
din Liga Națiunilor. Naționala mare 
va disputa peste câteva zile ultime-
le două jocuri din grupă. Vineri, 23 
septembrie, de la ora 21:45, este pro-
gramată confruntarea din Finlanda. 
Luni, 26 septembrie, de la aceeași 
oră, are loc partida din Giulești cu 
Bosnia și Herțegovina.

Lotul convocat
PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese 

| Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC 
Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu 
(FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca 
| Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR 
Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremo-
nese | Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa 
| Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Pa-
lermo | Italia, 21/2), Andrei Bur-
că (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu 
(Universitatea Craiova, 26/2), Mario 
Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Ra-
kow | Polonia, 7/0), Dennis Man 
(Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea 
(FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău 
(Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Da-
niel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), 
Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Ni-
colae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor 
Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răz-
van Marin (Empoli | Italia, 41/2), Ni-
colae Stanciu (Wuhan Three Towns | 
China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 
6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | 
Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 
5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa 

Atlet de la 
CS Pandurii, 
învingător la 
OMU Marathon

Silviu Curuciuc, atlet legitimat 
la CS Pandurii Târgu Jiu, a câștigat 
ediția din acest an a OMU Mara-
thon. Cursa montantă a avut ple-
carea și sosirea în localitatea Bran, 
iar traseul a cuprins și urcarea pe 
Vârful Omu (2505 metri). Sporti-
vul din Târgu Jiu obținuse, recent, 
locul 4 la cursa de 88 de kilome-
tri, desfășurată  la Campionatul 
Național de la Câmpulung Moldove-
nesc. Silviu Curuciuc este antrenat 
de profesorul emerit Ion Bură.

CĂTĂLIN PASĂRE

| Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul 
Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-
Jazira | EAU, 14/1).

Şi Emil Săndoi a anunțat lotul pen-
tru acțiunea reprezentativei U21 a Ro-
mâniei. Calificată deja la EURO 2023 
din postura de țară gazdă, naționala 
mică va disputa două meciuri pe Cluj 
Arena, împotriva reprezentativelor si-
milare ale Spaniei și Țărilor de Jos.

Partidele se vor disputa după ur-
mătorul program:

23 septembrie: România U21 – 
Spania U21, ora 18:00, 

27 septembrie: România U21 – 
Țările de Jos U21, ora 18:00

Lotul convocat
PORTARI: Mihai Popa (FC Volun-

tari), Robert Popa (U Craiova 1948), 
Otto Hindrich (Kisvarda / Ungaria), 
Szilárd Gyenge (AFK Csikszereda);

FUNDAȘI: Andres Dumitrescu 

(Sepsi OSK), Andrei Coubiș (AC Milan 
/ Italia), Bogdan Racovițan (Rakow / 
Polonia), Victor Dican (FC Botoșani), 
Radu Drăgușin (Genoa / Italia), Vla-
dimir Screciu (Universitatea Craiova), 
Valentin Țicu (ACS Petrolul 52), Rareș 
Ispas (Sepsi OSK);

MIJLOCAȘI: Mihai Lixandru (CS 
Mioveni), Vlad Pop (CS Mioveni), Con-
stantin Grameni (Farul Constanța), 
David Miculescu (FCSB), Antonio 
Sefer (Rapid), Alexandru Ișfan (FC 
Argeș), Octavian Popescu (FCSB), 
Alexi Pitu (Farul Constanța), Clau-
diu Petrila (CFR Cluj), Damian Isac 
(UTA Arad), Marius Corbu (Academia 
Pușkaș / Ungaria);

ATACANȚI: Jovan Markovic (Uni-
versitatea Craiova), Daniel Birligea 
(CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul 
Constanța).
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