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Spitalul Județean caută soluții Spitalul Județean caută soluții 
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Ați primit facturi uriașe Ați primit facturi uriașe 

la curent? Soluția ministrului Energieila curent? Soluția ministrului Energiei

Opt dudui, neveste sau amante ale unor sindicaliști 
sau șefi  din minerit, pe ștatul de plată la Cariera 
Roșiuța! Roșca s-a făcut coleg de muncă cu nevasta

La muncă, 
peste 
program. 

Amendă!
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Zi liberă pentru Zi liberă pentru 
profesori și eleviprofesori și elevi

Ziua Internațională a Educației, săr-
bătorită în fiecare an 

pe data de 5 octom-
brie, va fi anul aces-
ta în mijlocul săp-
tămânii, mai precis 
într-o zi de miercuri. 

Conform ordinului 
privind structu-
ra anului școlar 
actual și con-
tractului colec-
tiv de muncă, 
în data de 5 
octombrie nu 
se organizea-
ză cursuri, 
potrivit edu-
pedu.ro.

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

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
,,Un învingător es te un visător care nu renunţă niciodată." – Nelson Mandela,,Un învingător es te un visător care nu renunţă niciodată." – Nelson Mandela
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Romano catolic

† Ss. Martiri † Ss. Martiri 
din Coreea **din Coreea **
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parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 
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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 
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Birocrata CE ne încurcă cu sfaturile!Birocrata CE ne încurcă cu sfaturile!

Până în 
zori

Motto: „Proorocii, cu cât sunt 
mai bine plătiți, cu atât sunt mai 
optimiști.”

Valeriu Butulescu
 

România are cel mai mic 
consum de energie pe 
locuitor din Europa, 

de 2,4 ori sub cel al nemților. 
Eu însumi plătesc o factură, la 
București, către distribuitorul 
ENEL, de obicei estimată în plus, 
iar la regularizare mi-a sosit o 
factură conform căreia aș avea 
de plătit -18,81 lei! Am și un 
alt contract cu CEZ Oltenia, la 
Peștișani, județul Gorj, dar aco-
lo nu am mai consumat nimic de 
vreo doi ani și ceva, deci nici nu 
plătesc ceva.

Cu un consum de numai 2,7 
MWh pe cap de locuitor, la nive-
lul anului 2020, România este 
ultima țară la nivel european în 
ceea ce privește consumul de 
energie!

Chiar și Ucraina avea, la ni-
velul anului 2020, un consum 
de energie mai mare, de circa 
2,8 MWh per capita, după cum 
arată datele publicate de Agenția 
Internațională pentru Energie. 
Germanii consumă 6,4 MWh pe 
locuitor, Norvegia avea un con-
sum de 23,3 MWh pe cap de lo-
cuitor în 2020, iar liderul absolut 
al consumului de energie pe cap 
de locuitor este Islanda (țară cu 
zilele mai scurte și nopțile mai 
lungi, n.m. I.P.), cu un nivel im-
posibil de egalat, de 51 MWh pe 
persoană.

Acesta fiind contextul, pro-
punerea Comisiei Europene de 
a scădea și mai mult consumul 
devine aproape imposibil de apli-
cat.

„În mediul rural din România 
au un frigider băgat în priză și 

atât (eu la țară, adică la Peștișani, 
am și televizor și calculator, adică 
un PC, am și mașină de spălat, și 
laptop, dar, cum spuneam, le folo-
sesc numai când merg acolo!, n.m. 
I.P.). Suntem mult mai rurali decât 
alții, chiar dacă ne vine greu să cre-
dem analizând lucrurile din marile 
orașe. De exemplu, la nivelul anilor 
90, 95% din consumul de energie al 
României era industrial, iar restul 
erau casnici”, spune Otilia Nuțu, 
analist de politici publice în energie 
industrială în cadrul Expert Forum. 
Specialista mai afirmă că în ultimii 
30 de ani lucrurile s-au schimbat, 
dar chiar și așa România nu a ținut 
pasul cu dezvoltările din țările vesti-
ce. Acolo ai un radiator, un blender, 
un laptop, dar la noi sunt foarte mul-
te case cu puține echipamente elec-
trice. Mai departe, vedem că în timp 
ce în Vest mobilitatea electrică a luat 
amploare, la noi rămâne o nișă în ma-
rile orașe.

URSULA, CU SALARIU DE 33.000 
EURO/LUNĂ. Potrivit datelor din 
2021, consumul casnic a ajuns în 
România la o pondere de circa 25% 
din consumul total de energie, media 
la nivel european, la nivelul anului 
2020 fiind de 27%. Merită precizat 
că în ultimii ani România a trecut 
printr-un proces de dezindustrializa-
re agresiv. Aceste explicații au rost în 
contextul în care printre noile propu-
neri ale Comsiei Europene (CE), a că-
rei președinte, Ursula von der Leyen, 
are un salariu de 33.000 de euro/
lună, n.m. I.P.) de a trece cu bine iar-
na se numără și indicația ca fiecare 
stat să-și reducă consumul de energie 
cu 5% în orele de vârf. Astfel, statele 
membre vor trebui să identifice 10% 
din totalul de ore, care au cel mai mic 
preț preconizat, și să reducă cererea 
în timpul acestor ore de vârf. Comisia 
mai spune că acest lucru înseamnă 
că fiecare stat să analizeze acele 3-4 

ore de vârf, cumulat cu estimările 
de producție și să încerce să reducă 
cunsumul.

PROPUNERILE CE NU SUNT 
OBLIGATORII. Otilia Nuțu afirmă 
însă că aceste propuneri nu sunt 
obligatorii și procentele nu se vor 
aplica la fel pentru toate statele 
membre, fiecare țară trebuind să își 
facă propriile calcule. Pentru Româ-
nia va fi ceva mai greu.

„Problema, la noi, este că nici mă-
car nu avem datele. Noi nu știm cum 
se consumă energia în România. 
Avem același mod de producție, cu 
unități foarte mari, apropiate de ve-
chile foste unități industriale, în timp 
ce consumul nostru s-a mutat în zona 
urbană”, atrage atenția expertul Oti-
lia Nuțu, conform Mediafax.

ION PREDOȘANU
  
P.S. ROMÂNIA, FĂRĂ CALO-

RIFERE! Adio, calorifer electric!, 
din această toamnă românească, 
chiar dacă iarna va fi grea și lungă. 
Prețul energiei electrice a crescut 
de 4 ori pentru cei ce depășesc 255 
de Kilowați consumați pe lună.(Ion 
Predoșanu)

Ziua  Internațională a 
Educației, sărbătorită în fiecare 
an pe data de 5 octombrie, va fi 
anul acesta în mijlocul săptămâ-
nii, mai precis într-o zi de mier-
curi. Conform ordinului privind 
structura anului școlar actual și 
contractului colectiv de muncă, 
în data de 5 octombrie nu se or-
ganizează cursuri, potrivit edupe-

Zi liberă pentru 
profesori și elevi

du.ro. Ziua liberă pentru profesori 
și elevi e cu două săptămâni și trei 
zile înaintea primei vacanțe a anului 
școlar în curs, structurat pe modu-
le de învățare (vacanța programată 
pentru 22-30 octombrie).

În ţara noastră, Ziua Mondială a 
Educaţiei este marcată distinct de 
Ziua Învăţătorului (5 iunie).

I.I.

Mâine-n zori am să vă 
spun o poveste
care de mult nu mai este
adunând în prag risipa
casei să nu-i cadă prispa
și acoperișul 
de tablă peste ea
uliul se luase la sfadă
cu un cuc aci în livadă
adevărul suna bine
miere adunau albine
vorba mea al tău cuvântul
prin grădină bătea vântul
mere roșii ca odată
culegeam pentru o fată
c-avea inima curată
și gândul numai la mine
că era nevinovată
că raiul l-ar fi pierdut
mai înainte să-mi dea un sărut
când era frumoasa fată
care o știam odată

ION CĂPRUCIU
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Partidul Național Liberal are un nou consili-
er local la Săcelu. Este vorba despre Marius 
Miron Pîrcălăbescu, mandatul acestuia fiind 
validat săptămâna trecută de către Judecăto-
ria Novaci. 

„Admite cererea privind propunerea de validare 
formulată de Secretarul General al comunei Săcelu. 
Validează mandatul pentru funcţia de consilier lo-
cal al Consiliului Local al Comunei Săcelu, obţinut 
de supleantul Pîrcălăbescu Miron Marius, candidat 
al Partidului Național Liberal. Dispune comunicarea 
încheierii de îndată Prefectului judeţului Gorj şi Se-
cretarului General al comunei Săcelu. Executorie. Cu 
drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare, 
cerere ce se va depune la Judecătoria Novaci”, potri-
vit sentinței din 13 septembrie.

Pîrcălăbescu ocupă locul lăsat liber de un fost 
coleg de partid.

„Instanța constată faptul că, prin ordinul nr 212 
din data de 24.02.2022, emis de Instituţia Prefectu-
lui Judeţul Gorj, s-a constatat încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al domnului (...), înce-
pând cu data de 24.08.2022, ca urmare a pierderii 
calității de membru al partidului pe lista căruia a fost 
ales, declarându-se vacant locul deținut în consiliul 
local al comunei Săcelu”, potrivit documentației.

Consiliul Local Săcelu este format din 9 membri, 
trei de la PNL, doi de la PSD și câte unul de la USR-
PLUS, PMP, Pro România și ALDE.  

I.I.

Un nou ales local, la Săcelu

La muncă, peste 
program. Amendă!

Inspectorii de muncă gor-
jeni au efectuat, în ultima 
săptămână, un număr de 16 
controale care au vizat atât 
domeniul relațiilor de mun-
că, cât și domeniul securității 
și sănătății în muncă, fiind 
depistate 5 persoane pre-
stând muncă nedeclarată. 
Au fost aplicate 18 sancțiuni 
contravenționale în cuantum 
de 177.000 lei și dispuse 82 
măsuri de intrare în legalita-
te.

Un angajator cu sediul 
social în județul Iași a fost 
sancționat cu suma de 60.000 
lei pentru primirea la muncă 
a patru salariați cu depăşirea 
duratei timpului de muncă 
stabilită în cadrul contracte-
lor individuale de muncă cu 
timp partial. Angajatorul în 
cauză a fost depistat pe raza 
comunei Polovragi,  activând 
în domeniul comerțului cu 
amănuntul. 

Ca urmare a unui con-

trol inopinat, inspectorii de 
muncă din cadrul Serviciului 
Control Muncă Nedeclarată 
au depistat, săptămâna tre-
cută, o persoană care presta 
activitate fără forme legale de 
angajare în beneficiul unei 
persoane fizice, aceasta fi-
ind sancționată cu suma de 
20.000 lei.

Persoana identificată de 
către inspectorii de muncă 
lucra în domeniul creșterii 
bovinelor de lapte, în comuna 
Țânțăreni.

„Inspectorii de muncă din 
cadrul Inspectoratului Teritori-
al de Muncă Gorj vor continua 
acțiunile de control și în perioa-
da următoare, zilnic, pe întreg 
teritoriul județului Gorj, pentru 
verificarea respectării de către 
angajatori a prevederilor lega-
le”, a declarat George Octavi-
an Romanescu, inspector-șef 
al Inspectoratului Teritorial 
de Muncă Gorj.

I.I.

Școala Gimnazială 
„Voievod Litovoi” din Târgu-
Jiu organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea, 
pe perioadă nedeterminată, 
a funcției contractuale, 
vacante, de îngrijitor 
grădiniță la Grădinița 
Bârsești. Persoanele cu 
studii medii, cu vechime în 
muncă de minimum 1 an 
și care au absolvit un curs 
de igienă sau de infirmier 
își pot depune dosarele de 
înscriere. Termenul limită 
de depunere a dosarelor 
este 29 septembrie 2022, 
ora 14.00.  Proba scrisă 
are loc pe 10 octombrie, 
iar interviul, patru zile mai 
târziu.

I.I.

Post de îngrijitor la 
o grădiniță din Târgu-Jiu
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Valea Cernei este una dintre puținele văi formate în profil longitudinal 
din Carpații Românești. Luându-se în considerare valoarea peisagisti-
că și biologică deosebită precum și necesitatea ocrotirii patrimoniului 
natural din aceste locuri a fost creat Parcul Național Domogled-Valea 
Cernei.  

Sanctuare ale naturiiSanctuare ale naturii

Pe urmele lui Iorgovan – (1)Pe urmele lui Iorgovan – (1)

Acesta, în suprafață de aproa-
pe 65000 ha, este unicul 
parc la scară națională ce 

înglobează un întreg bazin hidrografic 
și un singur masiv montan. La nivelul 
parcului au apărut, în timp, o serie de 
arii protejate cum ar fi rezervațiile Be-
lareca, Domogled, Coronini-Bendina 
precum și perimetrul speologic 
Bîrzoni. 

Ca particularități ale Văii Cernei 
ar putea fi enumerate: dezvoltarea 
carstului în forme  care încântă 
ochiul, fenomene geologice inedite, 
climatul submediteranean, cadrul 
natural sălbatic unde la loc de cinste 
sunt pădurile de fag precum și habi-
tatul Pinului Negru de Banat.  

Pornind pe Valea Cernei, de la 
Orșova denumită Dierna de romani 
sau Rîşova mai târziu, lăsăm în urmă 
golful cu același nume și ne angajăm 
pe cursul imferior al Cernei. 

Calea ferată și șoseaua serpuiesc 
împreună cu râul zglobiu printre 
înălțimile domoale ale munților Mehe-
dinti și Almaj. După un timp ajungem 
la Topleţ unde pot fi văzute instalații 
de morărit cu turbine de apă. Puțin 
mai sus în punctele numite Sub Ior-
govanul și Podul Turcilor se pot ve-
dea încă resturile apeductului turcesc 
construit în anul 1739 pentru a drena 
apele Cernei. În imediata apropiere se 
poate observa silueta inconfundabilă 
a Sfinxului Bănățean. 

Este vorba despre un bloc format 
din șisturi cristaline cu o înălțime 
de 10 m ce seamană cu un profil 
uman cu capul teșit. Continuându-
ne drumul ajungem în binecunoscuta 
stațiune Băile Herculane. 

Aceasta este situată la 160-170 m 
altitudine într-un decor montan de in-
vidiat și este plasată într-o îngustă de-
presiune fiind închisă de Munții Cer-

nei pe dreapta și cei ai Mehedinților 
pe stânga. 

Aceștia crează un puternic mete-
rez, format din calcarele cretacice și 
mezozoice ce se ridică brusc de la 800 
la 1100 m deasupra fundului văii. 
Vârfurile Domogledul Mic (800 m) 
și Mare (1150 m) domină stațiunea. 
Crestele calcaroase sunt încununate 
de podoaba neagră a siluetelor pinu-
lui bănățean. 

O pădure de fag cu iederă și cur-
pen bine dezvoltată, îmbracă poalele 
muntelui acoperind aproape în între-
gime spinările masivelor calcaroase, 
cu intruziuni de rocă metamorfică și 
eruptivă.   

Climatul cu puternice influențe 
mediteraneene constituie un element 
esențial în descifrarea fenomenului 
de concentrare în jurul stațiunii a ce-
lui mai mare număr de plante și ani-
male meridionale din tot ansamblul 
Munților Carpați. 

Este binecunoscut faptul că Băile 
Herculane reprezintă unul din cele 
mai calde puncte de pe harta Româ-
niei. Clima blândă cu influențe medi-
teraneene în combinație cu rețeaua 
hidrografică densă și relieful variat au 
favorizat apariția și dezvoltarea unor 
specii sudice și orientale foarte rare, 
chiar unice în țară. Un fenomen inedit 
în perimetrul mai sus menționat este 
Avenul lui Adam adânc de 11 m și di-
ficil de explorat nu atât greutăților cât 
faptului că temperatura poate ajunge 
la 40-50 gr C în unele galerii cu aburi. 
Datorită acestui fapt aburii veniți din 
adâncurile Lumii lui Hades au format 
concrețiuni unice care pendulează la 
suflul aburului. Condițiilor de verita-
bilă peșteră tropicală în combinație cu 
masivele cantități de guano în acele 
locuri au format o faună cavernicolă 
distinctă ce conține mai multe specii 

de paianjeni și izopode trogloblonde. 
Avenul este protejat fiind declarat 

monument al naturii accesul în el fi-
ind permis numai echipajelor special 
pregătite și cu scop ștințific.  

 Pădurile Domogledului cuprind 
specii forestiere de climă blândă cum 
ar fi stejarul pufos, nucul sălbatic, 
mojdreanul, alunul turcesc, liliacul 
și vișinul turcesc. În etajul superior 

crește faimosul pin negru bănățean 
(pinus negra banatica).                    

Locurile mai cuprind câteva 
rarități floristice de o frumusețe 
deosebită cum ar fi Inul Galben de 
Banat, Ciuboțica Cucului Bănățeană, 
Garofița Albă și Pojorita lui Rochel 
specie foarte rară ce mai crește doar 
pe Valea Timocului.   

                 MUGUREL PETRESCU
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Spitalul Județean caută soluții pentru reducerea Spitalul Județean caută soluții pentru reducerea 
consumului de energie electricăconsumului de energie electrică

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Măsuri pentru reducerea consumului de 
energie electrică la Spitalul Județean. 
Autoritățile au cerut instituțiilor publi-

ce să reducă risipa de energie electrică. O primă 
soluție ar fi înlocuirea becurilor clasice cu becuri 
led. E propunerea ministrului Energiei atât pentru 
instituțiile publice, cât și pentru populație, în con-
textul crizei energetice.

„Până la jumătatea lunii octombrie, domnul di-
rector tehnic va trebui să prezinte un plan de măsuri 
de reducere a consumului de energie electrică, plan 
care să poată fi aplicat la nivelul unității sanitare”, 
au precizat reprezentanții Spitalului Județean de 
Urgență din Târgu-Jiu.

Primii pași au fost deja făcuți. Anul acesta au 
fost modernizate și reabilitate secțiile Gastroente-
rologie, Neonatologie și Medicină interna 1 de la 
Spitalul 700. În anii trecuți au fost modernizate și 
reabilitate și secțiile Cardiologie și Pediatrie. Unul 
dintre scopurile  acestor investiții a fost și diminu-
area cheltuielilor la utilități, prin reducerea pierde-
rilor. 

„Au fost înlocuite corpurile de iluminat fluores-
cente cu corpuri de iluminat cu led, a fost înlocu-
ită instalația electrică, au fost înlocuite aparatele 

(întrerupătoare – prize), a fost înlocuită  tâmplăria 
veche din lemn, cu tâmplărie din PVC”, precizează 
SJU Târgu-Jiu.

De asemenea, la Spitalul „Tudor Vladimirescu” 

este în derulare proiectul de reabilitare energetică. 
În plus, atât angajații, cât și pacienții nu au voie să 
utilizeze surse suplimentare de încălzire.

I.I.
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Joi, 19 martie. Satul Angara nu e nici mai bun, 
nici mai rău ca un sat obişnuit de-al nostru din 
fundul munţilor. Mie îmi place mult acest sat. Tu-
fele de mărăcini, răchitani, păducei, sângeri, mă-
ceşi năpădesc până lângă prispa caselor. Încep să 
înverzească. Ogaşele sunt pline de verdeaţă şi apa 
limpede ca vioreaua curge peste pietre. Ne săturăm 
şi noi de apă Aici ne întâlnim cu adevărat cu primă-
vara. Culegem viorele, bucurându-ne ca nişte copii. 
Dar suntem smulşi din visare şi ... poezie de înjură-
turile căpitanului care nu ne crede că suntem şi noi 
oameni. Ne adună  în vreo 3 minute pe şosea şi face 
instrucţie cu noi: prezentarea, raportarea de execu-
tarea ordinelor, pasul de defilare. Şi pe noi ne dor 
picioarele şi ne ustură tălpile. Dăm cu piciorul în 
pământ, iar pe dealuri, prin mărăcini, pe văi cântă 
primăvara. Iată chiar lângă noi tămâioasele au por-
nit spre şosea de prin tufe, ca revărsarea unei ape 
de cer albastru.

La Marea Neagră

Marţi, 24 martie. Zi foarte frumoasă. Soare, 
cald. Mă prezint la vizita medicală. Pe toţi ne află 
foarte slăbiţi, iar ca leac ne dă aspirină şi chini-
nă. Ne vede un medic maior de la vânători. Nu ne 
revenim deloc. Şi păcat! Stăm într-o regiune cu 
adevărat poetică. Soldaţii stau la şcoală. Observ că 
Crimeea era o republică autonomă sovietică, după 
inscripţia de pe tabla de aci.

Miercuri, 25 martie. Timp şi mai frumos. Um-
blăm în vestoane. Mă simt bine. Aseară am primit 
scrisori de la Iulia. Sunt aşa de liniştit! Organizăm 
poziţia în altă formă. Trasez şanţurile şi soldaţii le 
sapă. Lângă adăpostul nostru este o moară de apă, 
între plopi. Tătăroaicele scoboară cu ulcioarele în-
florite la apă pe drumul de brazi şi ne râd frumos, 
iar noi le mângâiem din ochi. Numai locuri de vis 
şi poezie. 

Joi, 26 martie. Nici vorbă ca să fim lăsaţi în 
pace să ne spălăm rufele, să ne curăţim hainele. 
Pe vestonul meu şi acum mai este noroi uscat de la 
Kerci din 27 şi 28 Februarie. De dimineaţă suntem 
scoşi într-o grădină cu echipamentul întreg şi acolo 
începe inspecţia. Dar ce să vadă Domnul căpitan 
decât rufe murdare, haine necusute, soldaţi nebăr-
bieriţi? Stăm aşa până la ora 1.Îmi  caut gazdă. 
Timp frumos. Simferopolul nu e aşa de bombardat 
de aviaţie. Bombardamentele se fac noaptea şi nu-
mai în cartierul tătăresc Sara-Bus, către gară, care 
e distrus. Tătarii s-au încadrat în serviciul de ordi-
ne şi ajută foarte mult la serviciile armatei. Unele 
formaţiuni de tătari poartă uniforma germană şi 
sunt înarmaţi, iar cei mai mulţi au o banderolă albă 
pe braţ. Din cauză că tătarii s-au încadrat în noua 
ordine, adeseori sunt masacraţi de partizani, noap-
tea sau pe unde sunt întâlniţi singuri. Un tătar îmi 
povesteşte că săptămâna trecută, în lipsa lui de-
acasă, comuniştii au intrat în casă noaptea şi i-au 

Ultimele capitole din ,,Însemnări din campanie”, fac referire la evenimente din perioada în 
care Regimentului 18 Dorobanți a fost trecut în refacere. Decimarea unei părți a regimentu-
lui, starea jalnică în care se găsec cei rămași în viață( ,,Noi parc-am fi oaste de adunătură, 
murdari, plini de noroi, cu efecte rupte, nebărbieriţi, plini de păduchi”), noul comandant de 
companie care se purta foarte urât cu trupa, întârzierea scrisorilor de acasă și multe altele 
îi provoacă răni sufletești.Venirea primverii, frumusețea Mării Negre și sărbătoarea Învierii 
Domnului  compensează aceste deprimări sufletești:,, Când am văzut marea, am exclamat 
toţi:  „Iată marea, marea care udă pământul țării noastre!Marea se prosternă parcă la picioa-
rele noastre, cu fruntea căutând să ne atingă picioarele. Îmi vine ca să pun mâna să mângâi 
apele albastre... Apele mării vin în valuri cât dealurile şi se izbesc de ţărm. Toată noaptea 
huieşte marea. Coamele albastre de valuri vin de departe uriaşe spărgându-se în spumă albă, 
de parcă ar fierbe într-un cazan. Cine a văzut vreodată cum răsare luceafărul pe mare? Mi-
nune, minune! Dar nu pot să scriu. Nu ştiu de ce în mine nu mai vibrează nimic. Sunt un om 
aproape fără suflet.” Minte ageră și iscoditoare, Mara adună în lada sa de zestre sufletească 
locuri și chipuri noi de oameni, în aceste ultime însemnări dându-ne informații despre tătarii 
de la Marea Neagră(,,Fac şi eu o plimbare pe uliţele satului, care sunt întortocheate şi scurte. 
Toţi locuitorii sunt tătari. Satul e înfipt în coastă, în stânci. Casele seamănă de departe cu 
cele japoneze. Acoperişul caselor, pridvorul, prispa înflorată, beciul, stâlpii, până şi uluca în 
pridvor, seamănă cu casele gorjeneşti. Femeile sunt frumoase aproape toate şi au trăsături 
fine şi regulate. M-am gândit că poate de-aceea sunt aşa de frumoase, fiindcă multe vor fi fiind 
strănepoatele domniţelor şi voichiţelor noastre răpite de tătari pe vremuri. Cine ştie dacă fe-
cioarele noastre luate în şeaua cailor, nu vor fi fost duse pe-aici! Tătarii sunt în schimb scurţi, 
groşi, negri şi urâţi. Ei sunt însă oameni de treabă.”).Ultimele însemnări vorbesc despre peri-
oada staționării unității militare în Simferopol și Sevastopol, unde au întâmpinat și Învierea 
Domnului.

măcelărit soţia şi doi copii.
Sâmbătă, 28 martie. După câte înţelegem, s-au 

luat măsuri de la regiment pentru deparazitare, cu-
răţenie, la băile din oraş. Plecăm de dimineaţă la 
câmp la tragere. Simferopolul e aşezat ca într-o căl-
dare, de jur împrejur începând platoul. Abia acum 
văd cât e oraşul de mare. Timp plăcut, cu soare. De 
la câmp venim în cadenţă şi în bătăi. Cred că n-o să 
pot suporta starea asta până la sfârşit.

Duminică, 29 martie. Floriile. De dimineaţă ne 
spovedim şi ne cuminecăm. Mă întâlnesc cu Dom-
nul sublocotenent Şerban care acum e la Compania 
de Armament a regimentului. Spune că am slăbit 
mult. Mie îmi stă gândul numai la mizeriile pe care 
le îndurăm de la căpitan, care şi aici sub ochii pre-
otului ne-a înjurat pe toţi la rând. Mă retrag lângă 
gard şi citesc rugăciuni din cărticică.

Marţi, 31 martie. Pe la ora 10 plecăm spre Se-
vastopol. Cum ne punem în marş, se porneşte ploa-
ia. Mergem greu, dar suntem voioşi. Suntem opriţi 
pe la ora 3 în nişte pomi, unde D.l General Băl-
descu ne vorbeşte despre noua misiune ce ni s-a 
încredinţat pe frontul Sevastopol. Ajungem odată 
cu noaptea la Baccisserai, deşi aici pare a fi un oraş 
mare, nu se găseşte şi pentru noi un cantonament 
omenos. Uzi de ploaie suntem băgaţi toate compa-
niile într-o enormă clădire a moscheii. Baccissera-
iul este centrul curat tătăresc cel mai important din 
toată Crimeea. Nici nu-mi dau seama cât este de 
mare moscheea. E ceva ce n-am văzut în viaţa mea. 
Ne urcăm 3 companii sus pe-o scară întortocheată 
şi eu cu o grupă ne hotărâm să dormim într-un 
amvon îngrădit. Ferestrele sunt sparte peste tot şi 
lăsându-se frigul ne prinde un tremurat grozav.

Vineri, 3 aprilie. Frig. Post negru. Rugăciuni. 
Aci e loc la tot pasul pentru rugăciune. Lucrăm toa-
tă ziua la noua poziţie. După masă se strică vre-
mea. Se înnorează şi începe ploaia. Stăm în pădure, 
ca hoţii. Spre front trag cu toate armele. Ne vârâm 
sub corturi şi ploaia răpăie încet, de parcă s-ar fi 
pornit de ani de zile. Picăturile se preling încet pe 
crengi la vale, vântul din când în când mai scutură 
lăstarii. N-am fost niciunul până în linia I-a. Ce-o fi 
pe-acolo, nu ştie nimeni. Norocea a plecat cu bran-
durile companiei acolo, fiind nevoie.

Sâmbătă, 4 aprilie. Slt. Popescu Ion de la plu-
tonul de mitraliere a fost răpus în zorii zilei de o 
armă cu lunetă. E prima jertfă dată de regimentul 
nostru pe frontul acesta. După masă sunt chemat 
de către Dl. colonel Ganea la punctul de comandă 
al Regimentului care-mi spune să scriu ceva des-
pre această jertfă, pentru trimis în ţară. Din cauza 
acestei întâmplări nenorocite suntem toţi trişti. La 
Odesa tot aşa s-a început, prin moartea Slt. Po-
peangă. Seara ruşii atacă în flancul stâng al regi-
mentului, adică al batalionului, fiindcă atâta con-
tează efectivul nostru, dar fără rezultat. Plutonierul 
T.R. Trăistaru este rănit în timp ce căuta să dea 

ajutor Slt. Popescu. Nu-mi vine să mă culc.
Duminică, 5 aprilie. Sf. Paşti.  În noaptea asta 

am stat toţi de veghe. Plutonul stă în gropile de tră-
gător iar noi în dosul cortului cu agenţii, la un pic 
de foc. Luna luminează ca ziua şi s-a lăsat frigul. 
Nu s-aude nimic spre front. Vorbim încet despre 
ţară, despre frumoasele petreceri de altădată, de 
Paşti. Suntem aci  lângă foc 5 oameni, care am mai 
făcut şi Crăciunul tot pe-aici. Domnul sublocote-
nent Gogoloşu a adus o lumânare de campanie pe 
care o aprindem la ora 12 spre a sărbători şi noi 
Sfânta Înviere a Domnului. Îngenunchem toţi şi ne 
închinăm apoi rostim „Christos a Înviat!” Plecăm pe 
urmă pe la ostaşii de pe poziţie. Domnul sublocote-
nent merge înainte şi spune fiecăruia: „Christos a 
înviat!”. Ostaşii răspund din adâncul inimii: „Ade-
vărat a înviat, domnule sublocotenent”. Câte unul 
stă rezemat de peretele rece al groapei şi când aude 
şoptindu-i-se vestea cea mare, tresare şi răspunde 
şi el încurcat şi oarecum surprins. Apoi gândurile 
ne poartă numai spre casă, ne cuprinde pe toţi un 
fel de neastâmpăr şi nu ne mai aflăm locul. Încet, 
încet se face ziuă. Abia acum ostaşii au plecat la 
corturi, rămânând doar pândarii puştilor mitralie-
re. E o zi frumoasă cu soare strălucitor. O păsărică 
fluieră ca un graur a primăvară în grupul de copaci 
de lângă cortul nostru. De vreo două dimineţi vine 
regulat când răsare soarele şi din guşa-i galbenă 
scoate fluierături minunate. Eu parcă aş vrea ca să 
mă rog mai mult lui Dumnezeu. Azi parcă totul e 
minunat şi frumos. Deodată tunurile noastre s-au 
pornit şi trag amarnic. Văzduhul urlă, apoi încep 
avioanele ca să cerceteze frontul peste tot. Undeva 
într-o poiană, ştiu că se va face slujbă de către Pă-
rintele Floroiu, al regimentului. Am vrea ca să au-
zim şi noi măcar o clipă sfintele cântări. De depar-
te printre arbori străbate din când în când glasul 
preotului. Observ că ostaşii îşi fac cruce şi stau de 
parcă ar tot vrea să mai audă încă odată. Suntem 
adunaţi aproape de ora 11 şi ni se împarte pâine, 
paştile. Fiecare se apropie de gamela în care se află 
pâinea muiată în vin, îşi face cruce şi gustă. Apoi 
încet trecem sub arbori în jurul poenii, fiindcă avi-
aţia inamică brăzdează cerul. Vine căruţa compa-
niei cu alimentele. Ni se împart cozonacii veniţi din 
ţară, ouă roşii care poartă frumoase cuvinte de ura-
re: „Christos a înviat! Scumpi ostaşi biruitori!” Sunt 
daruri trimise special de judeţul nostru pentru noi. 
Unii descopăr până şi comuna de unde sunt, scrisă 
pe ouă. E aşa de mare bucuria tuturora. Apoi ni 
se dau ţigări, rom, licheur, salam. Germanii ne fac 
cadouri frumoase:. şocoladă, ţigări, rom, conserve. 
Ciocnim voioşi în toate părţile, dăm mâna unul cu 
altul, ne îmbrăţişăm! Alergăm pe potecă spre cor-
turi, cu braţele pline de daruri şi bunătăţi. Până şi 
căpitanul nostru, a venit şi a dat mâna cu fiecare, 
urându-ne tot binele. Eu îmi iau carnetul şi între 
nişte jnepeni, la soarele blând şi cald caut să notez 
câte ceva. Mă gândesc ce va fi fost altădată pe-aici, 
cum vor fi vuit pădurile acestea de dangătul clopo-
telor din Sevastopol! Păsările cântă pe lângă cort, 
parcă urându-ne şi ele veselie şi voie bună. Ostaşii 
şi-au pus flori în bonetă. Sergentul Sulea vrea să-şi 
facă obiceiul cu ori ce chip ca la Tismana. Neavând 
cum, stă pe un lemn în uşa cortului şi c-o mână 
la falcă iar cu cealaltă zgârâind în ţărână c-un băţ 
cântă încet, cântă aşa doar pentru el, întâi lung şi 
tărăgănat, ca după oi, apoi nişte sârbe cu fluieră-
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turi. Ţiganul Ciulei a umplut casca  de bunătăţi 
şi rezemat de-un stejar spune că o să le mănânce 
pe toate ca să ştie şi el c-a făcut Paştile. Unii s-au 
trântit cu faţa în sus şi cu mâinile sub cap, stau 
aşa şi tac. Alţii dorm, poate dorm de necaz sau de 
inimă rea, cine-i ştie! Plec la regiment pentru ordi-
ne şi pe toate potecile au înflorit cojile de ouă roşii 
Aşa vin Paştile, oriunde am fi: cu bucurie, cu soare 
şi cu ouă roşii.”

Intrarea în drepturi a primăverii alină o parte 
a suferințelor ostașilor, care se bucură ca niște 
copii de aceasta. După cum va nota Mara, răz-
boiul rărerește în continuare rândurile regimen-
tului, fie datorită gloanțelor inamicului, fie da-
torită bolilor, degerăturilor etc.Iarna petrecută 
pe câmpurile de război din Rusia a învins corpul 
lui Mara, ultimele însemnări sunt ale unui ostaș 
epuizat de boală, care se întristează la gândul 
că nu va mai putea fi de folos unității din care 
făcea parte.Simte că ar putea să nu mai vadă o 
altă primăvară, de aceea, ca și camarazii săi, se 
bucură de revărsarea  acesteia.(Pădurea e plină 
de flori. Lângă gura adăpostului meu au înfrun-
zit doi bujori roşii de pădure. În fiecare dimi-
neaţă mă uit la ei. Vor înflori într-o dimineaţă 
ca două răni aprinse şi se vor alinta în lumină 
şi soare. Doamne, ce frumos o să fie de-acum 
încolo pe-aici! Atâta am aşteptat noi după zilele 
calde! Acum eu sunt aşa de bolnav şi de necă-
jit!...Rămân în gura bordeiaşului cei doi bujori 
îmbobociţi, pe care n-am avut norocul să-i văd 
înflorind.)

Marţi, 14 aprilie.   Avioanele Stuka bombardea-
ză în continuu portul. Inamicul încearcă să atace 
neîncetat. Avem câţiva răniţi şi morţi.  În vale în 
satul  Orta Kereck, lângă şcoală, ia fiinţă al treilea 
cimitir al zbuciumatului nostru Regiment.

Miercuri, 15 aprilie. De dimineaţă frig. Am au-
zit cântând cucul undeva spre stânga, către front, 
la Compania I-a. Brebeneii, păştiţele, viorelele, au 
umplut tufişurile, la tot pasul florile îţi aduc aminte 
de atâtea: de copilărie, de casă, de sat, de iubită...

Joi, 16 aprilie. Zi cu timp schimbător. Începe şi 
azi activitate de avioane inamice. Noi am început de 
două zile instrucţie. Avem alt comandant de regi-
ment. Are nişte păreri foarte rele despre regiment. A 
fost prefect de Vaslui până acum. Scriu soţiei aca-
să. Pe la ora 11 inamicul atacă în sectorul nostru. 
Face o pregătire intensă de artilerie şi branduri. 

Deodată încep mitralierele de o parte şi de alta. 
La postul de comandă al regimentului e activitate 
mare. Zbârnâie telefonul şi Dl. colonel stă numai la 
aparat. Din ce în ce focurile de infanterie se înteţesc 
şi mai mult. Se rupe legătura cu compania D.lui 
căpitan Ambrozie. 

Se trimit agenţi pe fir. Nu se mai înţelege nimic 
la un moment dat. În minutul 15 se restabileşte le-
gătura. Se raportează: inamicul a fost oprit aproa-
pe de reţelele noastre. Se cere grabnic intervenţia 
artileriei spre a opri alte valuri care se văd venind 
în salturi peste vale. Mitralierele clănţănesc de hu-
ieşte pădurea şi brandurile cad aproape ca la Kerci. 
Stau cu agenţii gata. Inamicul începe să se retragă, 
iar o parte a rămas lipit de piciorul pantei dinspre 
noi. Se ordonă imediat ca să acţioneze aruncătoa-
rele de 80 şi de 62. După 40 de minute se linişteşte 
totul, raportându-se telefonic la regiment: ,,Inami-
cul s-a retras la baza de plecare. Sunt morţi şi ră-
niţi. De la noi a fost rănit uşor Dl. căpitan Mihai 
Vasile şi Dl.sublocotenent Şorop. Alţi răniţi au fost 
şi evacuaţi.”

Marţi, 21 aprilie. Instrucţie. E soare şi frumos 
şi ne bucurăm nespus de căldură. Simt însă că 
nu mi-e bine deloc. Nu ştiu ce este cu mine dar 
am nişte tulburări în tot corpul şi-mi vâjâie capul. 
Domnul colonel asistă întotdeauna la programul 
de instrucţie. Nu-i mulţumit de noi. Spune me-
reu că am ajuns la dezastru. Azi însă a reacţionat 
prompt şi frumos domnul căpitan Fofici, care la 
aceleaşi cuvinte grele ale D.lui colonel Dumitrescu, 
a răspuns:„Nu-i adevărat, domnule colonel. Acest 
regiment este un regiment de eroi”. Parcă ni s-a 
ridicat o piatră de moară de pe inimă prin ţinuta 
demnă a acestui brav căpitan, care este al nostru, 
al gorjenilor şi noi suntem ai lui. Pe nimeni nu-l dor 
mai adânc în inimă jignirile care ni se aduc, după 
ce că atâta timp am pătimit şi am sângerat.

Joi, 23 aprilie. Toată noaptea nu pot să mă 
odihnesc. Acum mă doare şi în partea dreaptă la 
baza plămânului. Tuşesc, mă doare capul, cred că 
am temperatură. Simt că mă voi îmbolnăvi straş-
nic, de aceea completez la zi registrul istoric al re-
gimentului. Mare activitate aviatică a inamicului.E 
frumos peste tot. Ce bine ar fi de n-aş fi bolnav!(În 
numărul viitor vom publica ultima parte a ,,În-
semnărilor”)

  DUMITRU CAUC

Reputatul om de teatru, aproape complet, 
în sensul că nu a decis până acum să cul-
tive, auctorial, şi genul dramatic, aflân-

du-se totuşi spre treapta deplinei maturităţi artis-
tice, ca scriitor consacrat. Tinde să fie un scriitor 
veritabil, reliefându-i ipostaza de virtual drama-
turg, în forme ale teatrului scurt, ori de oarecare 
amploare, descendent al stilului ironic şi absurd, 
beckettian şi sorescian. Aprecierea pro sau contra 
a operei lui Horaţiu Mălăele trebuie să se bazeze, 
în ambele situaţii critice, pe o cunoaştere veridică 
şi verosimilă a personalităţii sale artistice, protei-
ce, care, la vârsta septuagenară, de după deceniul 
2012-2022, se apropie de apogeul creativităţii lite-
rare. Noi înşine suntem implicaţi în acest proces 
de cunoaştere documentară a fenomenului artistic 
horaţiumălăelean, spre a evita comentariile critice 
ocazionale, mai mult sau mai puţin diletante şi ha-
zardate, adeseori, incongruente şi fastidioase. 

De pe acum am avut revelaţii inedite, parcur-
gând, prin lecturi fidele, cele trei plachete de proză, 
Rătăciri, 2012, Tehomir, 2020, O poveste cam ciu-
dată şi alte două povestiri, 2022 şi una de versuri 
şi aforisme cu titlul, autoironic, şi ludic Poezii şi 
vorbe-n vânt, 2022, apărute la edituri bucureşte-
ne cu denumiri, probabil, neoavangardiste, Alfa 
din Grupul Editorial ALL, şi Bookzone. Cu privire 
la plachetele prozastice ne-am exprimat opiniile în 
comentariile şi adnotările critice găzduite de coti-
dianul independent Gorjeanul. De data aceasta ne 
vom referi, la cartea lui Horaţiu Mălăele semna-
tă, ca  autor de versuri şi de aforisme, semnalând, 
astfel, o nouă şi surprinzătoare dimensiune a cre-
aţiei sale literare.

Volumul de Poezii şi vorbe-n vânt, apărut în 
acest an la Editura Bookzone din Bucureşti, se ex-
tinde, pe un spaţiu poetic şi caricatural de o sută 
cincizeci şi nouă de pagini. Această carte se distin-
ge şi prin forma şi condiţia ei calitativ-atracţioasă, 
prin confesiunea autobiografică de pe coperta in-
terioară iniţială (Când m-am născut nu erau semne 
de reuşită a mea în viaţă), prin prefaţa de cinci pa-
gini a criticului şi istoricului literar, a  eseistului, 
Dan C. Mihăilescu, care, pe coperta a doua, finală, 
afirmă, într-un extras selectiv: Acest excelent atlet 
al ambiguităţii care este Horaţiu Mălăele e wise 
enough ca să facă pe nebunul, adică să încânte 
prin ambivalenţe, să destindă prin încruntare (…), 
după cum, pe scenă (…), face să explodeze instan-
taneu râsul sălii tot aşa, pe hârtie crochiurile lui Mă-
lăele (…), extrag perfect esenţa dintr-un caracter, un 
destin, un personaj. Decoct de personalitate. Afo-
risme executate cu precizia unei săbii de samurai. 
Citatul din prefaţa lapidar-substanţială a lui Dan 
C. Mihăilescu nu are nimic dintr-o recenzie sau 
cronică literară banală, condescendent-apologeti-
că, constatând şi evidenţiind însuşiri definitorii ale 
poetului, caricaturistului şi autorului de aforisme, 

Horaţiu Mălăele, autor 
de poezii şi aforisme

Horaţiu Mălăele. Considerăm că, în această carte 
de Poezii şi vorbe-n vânt, fuzionează cu subtilitate 
şi rafinament, vocaţia şi talentul autorului, unind, 
simbiotic şi triadic, versul, caricatura şi aforismul, 
izbutind astfel să facă labile hotarele dintre aceste 
trei preocupări artistice ale creaţiei sale literare. 

Credem că în felul acesta l-au receptat şi pre-
zentat cei doi eminenţi exegeţi, critici şi eseişti, 
Andrei Pleşu şi Dan C. Mihăilescu, fără a mai uti-
liza şi valorifica citate elocvente şi concordante. 
De aceea, vom evita şi noi citatele, compendiind 
câteva, ca într-o posibilă microantologie de autor, 
cu recunoaşterea dificultăţii de a discerne versuri-
le aforistice de aforismele poetice, Horaţiu Mălăele 
fiind un autor prea subiectiv, ludic şi parodic, in-
confundabil prin originalitate frapantă: E clar, / ca 
lumina dintr-un far, / Sosi-va clipa, / Lipa-lipa, / 
Să dăm cu fruntea de pănmânt, / Săpând cuvântu-
lui mormânt, / Pe care-ncet, /Ca un buchet, / Vom 
aşeza o poezie,/ A fost cândva o poezie; Eu cred că 
moartea este o treaptă ascendentă; În politică, cine 
face / economie de prostie / Este înlocuit; Binele 
trece pe deasupra, răul lasă urme; Când vei muri, 
când voi muri / dar ce contează, noapte, zi,  / De vei 
muri, de voi muri, / Căci mult mai important ca tim-
pul, / Pământul, cerul sau Olimpul, / E datu-acesta, 
ca-ntr-o zi / Nu vei mai fi, nu voi mai fi; De fapt nu 
pictăm / Sub haina culorilor ascundem realitatea.  
Partea a doua din titlul acestei cărţi de versuri şi 
aforisme, vorbe-n vânt, comprimă părerea autoru-
lui, prea modestă şi autoironică despre propriile 
versuri şi cugetări. 

Unele dintre aceste poezii şi vorbe-n vânt fac vi-
zibile trimiteri parodice la cunoscute creaţii poeti-
ce de Eminescu, Blaga, Nichita Stănescu şi Marin 
Sorescu. 

     ION TRANCĂU
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Mihaela Roșca, soția liderului sindical Nelu 
Roșca, nou angajată la Roșiuța

Mihaela Roșca, nevasta liderului  sindica-
tului majoritar de la Cariera Roșiuța, a 
fost angajată la unitatea minieră condu-

să, din umbră, de soțul său, pe un post de lăcătuș 
mecanic. Doamna Roșca și-a cerut singura anga-
jarea, se vorbește în carieră, supărată că soțul său 
are prea mare lipici la salariatele trecute, în acte, în 
producție, dar care își fâțâie ,,fesele” prin birourile 
șefilor încălzind sau răcind câte o cafea. Mihaela 
și-a făcut Protectia Muncii la EMC Motru pentru a 
mai aplana bârfele din unitatea minieră, mai ales 
că salariații  își dau coate cu privire la noul lot de 
angajări.

Opt dudui, neveste sau amante ale unor sOpt dudui, neveste sau amante ale unor s
pe statul de plată la Cariera Roșiuța! Roșpe statul de plată la Cariera Roșiuța! Roș
Câteva sute de noi angajați au umplut, în ultimele luni, locurile de muncă vacante de la 
unitățile miniere din zona Motru. În primul val s-au angajat piloșii și cei care au plătit gras, în 
euro, angajarea la stat, dar în al doilea val au urmat rubedeniile, în special cele de gen feminin. 
Mai exact, ultimul val de angajări s-a concretizat chiar ieri, când opt dudui, toate cu putere 
la ele acasă, au ajuns să dicteze și în minerit. Mai exact, presați sau puși la zid, anumiți șefii 
și lideri de sindicat din Roșiuța au fost nevoiți să-și aducă la locurile de muncă și consoarte-
le. Nu de alta, dar unii au avut prea mare libertate la serviciu, așa că nevestele au bătut din 
picior și și-au cerut drepturile, astfel nu se explică faptul că, însuși liderul de sindicat Nelu 
Roșca, un crai în carieră, a ajuns să își angajeze soția în unitatea CE Oltenia. De astăzi, aviz 
sindicaliștilor: la Roșiuța cântă găina și, la pauză, gâtuit, cocoșul…

De la cratiță, la ciocan..

...a trecut și nevasta faimosului Cătălin Beres-
cu, reținut în 2014 în cazul pontajelor fictive de la 
Cariera Roșiuța. Mai exact, Berescu i-a pontat fictiv 
pe proxeneții din unitatea minieră, când respectivii 
erau cu ,,fetițele” la produs pe litoralul românesc. 

Nevasta lui Berescu, noul lăcătuș mecanic la 
Cariera Roșiuța

Berescu a stat 24 de ore după gratii, apoi a 
fost pus sub control judiciar fiind cercetat pentru 
înșelăciune și pentru prejudicierea CE Oltenia. 

Consoarta lui Berescu și-a făcut și ea instructa-
jul pentru meseria de lăcătuș mecanic pe care o va 
presta, de azi, la Cariera Roșiuța.

Soțul, șef sector, nevasta - debutantă!

Din lotul roz de la Cariera Roșiuța nu lipsește 
nici nevasta șefului de Sector, Cristian Emanoil. 
Doamna Elena Emanoil nu putea să se lase mai 
prejos celor două motrence care au tras sforile să 
presteze cafele pentru CEO. 

Pentru că nu vă imaginați că doamnele de mai 
sus își vor strica manichiura rotind la șuruburi, 
nu?!

Elena Emanoil a făcut instructajul la EMC! Pe 
planșe..

Contabilul și-a angajat cumnata

Pentru că în acest val au primat rudele la feminin, con-
tabilul Carierei Roșiuța a ales să își angajeze cumnata 
în unitatea minieră, că tot din neam este. Așa, Mihaela 
Duțescu s-a făcut colegă de serviciu cu cumnatu' și va 
munci în ,,producție", cot la cot cu nevasta lui Roșca, Be-
rescu și Emanoil.

Mihaela Duțescu, cumnata contabilului, de la 
confort la spor de producție
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Nevasta unui șef de sucursală, în ultimul val de 
angajări

Maria Treancă, cu soțul șef la Sucursală, apare și ea 
pe statul de plată la Cariera Roșiuța. Pentru angajarea 
duduii în cauză au cedat mulți decidenți, așa că cererea 

Maria Treancă

s-a aprobat la foc automat, nu de alta, dar o rază de soa-
re în pragul din carieră face bine la vederea obosită. Și 
aceasta, proaspăt salariat a CEO, a fost învățată cum să 
nu se accidenteze la locul de muncă, direct la Sucursala 
Motru a EMC unde prestează soțul său.

Un bărbat printre femei 

Printre atâtea femei, unele pe care am preferat, 
momentan, să le păstrăm în anonimat, și-a făcut loc 
și un fost angajat al carierei, plecat cu ordonanța, 
ani de zile șofer pe TIR. Condurache Valentin Dan 
face parte din ultimul val de angajări, în cazul său 
nefiind de vină nurii ori legăturile de rudenie...

Cariera Roșiuța nu este singura unitate a CEO 
in care și-au făcut loc femeile. O spune și liderul de 
sindicat, Nicu Bunoaica, el a menționând ieri, pu-
blic, că la Cariera Peșteana, din 25 de noi angajați, 
8 sunt femei. 

Tot femei au aterizat și la Cariera Lupoaia, dar 
situația de aici va fi prezentată într-un număr vii-
tor. 

A.STOICA

Maria Treancă învățată să nu se accidenteze la 
noul loc de muncă

Condurache Valentin Dan de la TIR la 
șurubelniță
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Înălţarea Sfi ntei Cruci în Oraşul Târgu-Cărbuneşti!Înălţarea Sfi ntei Cruci în Oraşul Târgu-Cărbuneşti!

,,Crucea este «arma» de biruinţă împotriva diavolului, este «arma» ,,Crucea este «arma» de biruinţă împotriva diavolului, este «arma» 
cu care noi, creştinii, trebuie să ne înarmăm, atunci când vrem să cu care noi, creştinii, trebuie să ne înarmăm, atunci când vrem să 
luptăm cu ispitele vieţii acesteia”!luptăm cu ispitele vieţii acesteia”!
Cu binecuvântarea Înaltprea-

sfinţitul Părinte acad. dr. 
IRINEU, Arhiepiscopul Cra-

iovei şi Mitropolitul Olteniei, în ziua 
de miercuri, 14 septembrie 2022, data 
de prăznuire a uneia dintre cele mai 
importante sărbători din calendarul 
nostru creştin ortodox, la  Târgu- Căr-
buneşti, în oraşul Lui Tudor Arghezi, 
s-a desfăşurat manifestarea dezvelirii 
şi a sfinţirii Crucii Râstignirii Mântu-
itorului Iisus Hristos, o lucrare mo-
numentală amplasată în vecinătatea 
Şcolii Gimnaziale «George Uscătes-
cu», acolo unde începe Strada Pieţei 
şi unde se află o intersecţie de mare 
circulaţie pentru persoane şi pentru 
autovehicole care tranzitează oraşul! 
După sărbătoarirea manifestării de la 
«Muzeul Crucilor» din satul Măceşu, la 
ora prânzului, în miezul zilei şi pe o 
vreme însorită, în prezenţa unui nu-
meros public din oraş, dar şi din judeţ, 

autorităţile publice locale în frunte cu 
domnul primar, prof. Dan Birău, îm-
preună cu membrii Consiliului local 
Târgu-Cărbuneşti şi cu participarea 
Maicii Stareţe Hristofora Drăghici sta-
vrofora, însoţită de obştea de măicuţe 
de la Mănăstirea «Sfântul Ioan Bote-
zătorul» - «Cămărăşeasca» Târgu-Căr-
buneşti au realizat dezvelirea şi sfin-
ţirea Crucii Râstignirii Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, slujba de sfinţire 
fiind oficiată de către PC Părinte Du-
lămiţă Dan din Parohia Târgu-Cărbu-
neşti şi PC Părinte Vulpe Adrian de la 
Biserica «Antim Ivireanu» din localita-
te! Să luăm aminte că simbolul prin 
care Mântuitorul a fost răstignit pe 
Sfânta Cruce a fost intens dezbătut de 
către istorici, mai ales că la intrarea în 
Biserica Sfântului Mormânt se găseş-
te locul răstignirii Mântuitorului, ce se 
numeşte în aramaică «Golgota», în tra-
ducere «Craniu» sau «Căpăţână» (Matei 
27, 33; Marcu 15, 22; Luca 23, 33), 
iar, în ceea ce priveşte originea nume-
lui de «Golgota», se presupune că vine 
de la craniile celor răstigniţi aici, fiind 
vorba despre locul unde se petreceau 
execuţiile publice, sau de la craniul lui 
Adam înmormântat aici, sau de la for-

ma terenului care amintea de craniul 
unui om. 

,,Vă mărturisesc faptul că este o 
onoare ca privind Crucea Mântui-
torului Iisus Hristos, iată, să facem 
această slujbă de sfi nţire”! 

După ridicarea Bisericii Sfântului 
Mormânt de către Sfânta Împărătea-
să Elena, pe Golgota s-au construit 
un altar şi o cruce în care s-a încas-
trat un fragment din Crucea pe care 
a fost răstignit Iisus Hristos, dăruit 
de împăratul Teodosie al II-lea în anul 
428. În zilele noastre, multe biserici au 
în posesie bucăți din ceea ce tradiția 
pretinde că este Crucea Adevărată, 
iar, autenticitatea unora dintre aces-
tea nu este acceptată unanim de cei 
de credință ortodoxă. Chiar dacă ve-

ridicitatea mărturiilor despre 
descoperirea Crucii este pusă 
sub semnul întrebării, ac-
ceptarea și credința privind 
această parte a tradiţiei care 
aparține perioadei primare 
din istoria Bisericii este, în 
general, acceptată fără mul-
te semne de întrebare de că-
tre bisericile ortodoxe. Iar, 
dacă ne referim la imaginile 
craniului și a oaselor de sub 
crucifix, acest lucru nu în-
seamnă vreo moarte mistică, 
nu înseamnă elementele ma-
gice ale necromaniței, ci, se 
poate vorbi despre o tradiție 
și un simbol al mântuirii în-
tregii omeniri prin moartea 
de pe Cruce a Mântuitorului 
lumii. De altfel Biserica Or-
todoxă ne învață că Hristos a 
murit pentru păcatele întregii 
omeniri şi prin moartea Dom-
nului a avut loc împăcarea 
omului cu Dumnezeu, când 
credincioșilor li s-a îngăduit 
să meargă în cer după moar-
te! Înainte de a vorbi despre 
motivele răstignirii pe Cruce 
a lui Hristos, este necesar să 
înțelegem că acest eveniment 
a fost predeterminat chiar 

din momentul creării omului de către 
Dumnezeu! După oficiereea slujbei de 
sfinţire a Crucii Răstignirii Mântuito-
rului Hristos, Preacucernicul Părinte 
Dan Dulămiţă a rostit un discurs in-
teresant pe care îl redăm în întregime 
pentru frumuseţea lui, pentru bogăţia 
de conţinut şi pentru accentele criti-
ce prin care a combătut vorbele «de la 
colţul străzii» ale celor care cârtesc în 
legătură cu amplasarea acestei cru-
ci şi chiar cu anumite aspecte lega-
te de înfăţişarea şi de imaginea ei în 
ochii şi în sufletul privitorilor de toate 
vârstele şi de toate categoriile sociale: 
,,Iată că în zi de mare sărbătoare, la 
«Înălţarea Sfintei Cruci», aşa cum bine 
ştiţi, în localitatea noastră, aici, pot 
spune că are loc o slujbă mai deose-
bită! Cel puţin, de când sunt eu aici, 
ca preot, niciodată până acum, nu am 
avut acest privilegiu să particip şi să 
oficiez sfinţirea unei troiţe! Mai mult 
decât aceasta, pentru mine, cel puţin, 
vă mărturisesc faptul că este o onoare 
ca privind Crucea Mântuitorului Iisus 
Hristos, iată, să facem această slujbă 
de sfinţire! Domnul primar îmi spunea 
adineauri: Preacucernice Părinte, noi 
te-am ruga să spui câteva cuvinte, iar, 

la un moment dat, chiar mă gândeam 
să fiu şi puţin critic, dacă se poate 
spune aşa, pentru că am văzut că îm-
potriva acestei troiţe au fost unii care 
şi-au manifestat un fel de «neajuns», 
un fel de neînţelegere, cum că nu au 
fost de acord cu amplsarea ei în acest 
loc sau cu mărimea ei, cu materialul 
din care a fost făcută sau cu craniul 
pe care îl vedem acolo şi cu oasele de 
la baza crucii! Dar, am zis ca în câteva 
cuvinte, să punem la punct pentru tot-
deauna aceste discuţii care au apărut! 
Sigur, nu am vrut să intru în polemică 
în mediul online, pentru că acolo fie-
care spune ce vrea şi sub diferite co-
duri false, mai ales, aruncă fel şi fel de 
vorbe care nu-şi au rostul, pentru că 
în menirea mea de preot, nu trebuie 
să intru într-o polemică din aceasta cu 
anumiţi oameni” a subliniat în spusele 
sale slujitorul altarului! 

,,Ori de câte ori treceţi pe lângă 
această sfântă cruce, însemnaţi-
vă faţa cu sfânta  cruce, nu vă fi e 
ruşine, pentru că în felul acesta, Îl 
mărturisiţi pe Hristos”! 

În cele din urmă, Preacucernicia sa 
a ţinut să precizeze: ,,În primul rând, 
domnule primar, vă felicit pentru 
această iniţiativă, şi înpreună cu Mai-
ca Stareţă Cristofora, de la Mănăstirea 

«Sfântul Ioan Botezătorul», vă apreci-
em şi vă binecuvântăm că aţi decis ca 
să puneţi această troiţă aici! Să ştiţi 
că de multe ori, poate aţi fost acuzat 
că faceţi lucruri «populiste», iar, eu vă 
spun că şi acesta este tot un lucru «po-
pulist», dar, cred că este «populist» în 
Împărăţia Lui Dumnezeu! Să fiţi con-
vinşi că acolo, sfinţii din Împărăţia lui 
Dumnezeu, ca şi Dumnezeu Însuşi, 
văzând hotărârea şi realizarea aceas-
ta minunată, veţi avea, zic eu, cea mai 
mare recompensă pe care aţi putea-o 
primi! Pentru că aici, oricât de multe 
aţi face, oricât de mult aţi ajuta, sunt 
şi cârcotaşi care, de fiecare dată, ca-
ută şi găsesc anumite motive: că nu 
e bine aşa, că nu e frumos aşa, că ar 
fi trebuit altfel, că ar fi trebuit nu ştiu 
pe unde! Referitor la mărimea cru-
cii, cred că nu-i deranjează decât pe 
aceia care trecând pe aici, îi mustră, 
oarecum, conştiinţa, şi privindu-L pe 
Mântuitorul Iisus Hristos, acolo, sus 
pe cruce, care, aşa cum vedem, stă cu 
capul plecat şi smerit, ei nu stau cu 
capul plecat şi smerit, dimpotrivă, ei 
trecând pe aici şi văzându-L pe Hristos 
pe Cruce, chiar gândindu-se că jertfa 
de pe Cruce a Lui Hristos a fost făcută 
pentru noi, pentru ca noi, cei de as-
tăzi, să avem posibilitatea să ne mân-
tuim, deci, mustrându-i conştiinţa, au 
scos fel şi fel de «teorii», că nu e bine 
amplasată, că nu e lemnul potrivit, că 
s-a cheltuit prea mult! Eu, chiar am 
discutat cu domnul primar şi aş vrea 
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APM Gorj și CORLAN FIMIȚA, CIOBOATĂ CRINA, anunță publicul inte-

resat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru AMENAJAMEN-

TUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND PER-

SOANELOR FIZICE CORLAN FIMIȚA ȘI CIOBOATĂ CRINA – U.P. I DRÎND.

Observațiile publicului interesat se primesc la sediul APM Gorj, strada 

Unirii, nr. 76, Tg-Jiu, județul Gorj, la nr. de fax: 0253/212892 sau la adresa 

de e-mail: office@apmgorj.anpm.ro.

Asociația Obștea de Moșneni Crasna Deal și Vale anunță disponibili-

zarea proiectului de plan și raportul de mediu, pentru Amenajamentul silvic 

proprietate privată aparținând Asociația Obștea de Moșneni Crasna Deal și 

Vale – U.P. I Crasna Deal și Vale, județul Gorj, cu amplasament în comuna 

Crasna. 

Documentația poate să fie consultată pe site Primăria Crasna: https://
crasnagorj.ro. Sugestiile și observațiile publicului se primesc în scris cu da-

tele de indentificare ale reclamantului, la sediul APM Gorj, str. Unirii, nr. 76, 

Tg-Jiu sau la sediul proiectantului S.C. TERA SILVA PROIECT S.R.L., str. 

Principală, nr. 3, bl. 15, ap. 104, sector 4, București, în termen de 48 de zile 

calendaristice de la publicare.

Asociația Obștea de Moșneni ,,Drăgoiești-Dumbrăveni-Ungureni-
Buzești” anunță disponibilizarea proiectului de plan și raportul de me-

diu, pentru Amenajamentul silvic proprietate privată aparținând Asociația 

Obștea de Moșneni ,,Drăgoiești-Dumbrăveni-Ungureni-Buzești” – U.P. I Su-

nătoarea, județul Gorj, cu amplasament în comuna Crasna. 

Documentația poate să fie consultată pe site Primăria Crasna: https://
crasnagorj.ro. Sugestiile și observațiile publicului se primesc în scris cu 

datele de indentificare ale reclamantului, la sediul APM Gorj, str. Unirii, nr. 

76, Tg-Jiu sau la sediul proiectantului S.C. TERA SILVA PROIECT S.R.L., 

str. Principală, nr. 3, bl. 15, ap. 104, sector 4, București, în termen de 48 de 

zile calendaristice de la publicare.

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, 
rate, diplome recunoscute, sprijin angaja-
re. Căutăm colaboratori, 2000 lei /clasa. 
Telefon:   0751855929; secretariatsnm@
yahoo.com

să cunoaşteţi cu toţi acest lucru, de-
oarece crucea a fost donată de către 
un om cu suflet mare, nu s-a cheltuit 
mare lucru, chiar dacă s-au turnat doi 
sau trei saci de ciment! Nu este o chel-
tuială prea mare pentru o primărie şi 
oricare dintre dumneavoastră, dintre 
cei care sunteţi prezenţi aici, aţi fi pu-
tut să cumpăraţi aceşti saci de ciment 
ca să fie amplasată o astfel de cruce 
minunată în locul acesta! Referitor la 
«capul de mort» pe care îl vedeţi aici, 
să ştiţi că nu e pus aiurea, ci, după 
un tip iconografic, iar, dacă o să mer-
geţi prin ţară, o să mai vedeţi că sunt 
locuri şi sunt aceste troiţe cu o ase-
menea «arhitectură», pentru că nu re-
prezintă altceva decât biruinţa pe care 
a avut-o Mântuitorul Hristos asupra 
morţii! Ştiţi că Iisus Hristos, Mântui-
torul, a murit cu trupul Său omenesc, 
a coborât până în iad şi i-a dezlegat 
pe cei care se aflau în iad! Aşadar, bi-
ruinţa pe care Iisus Hristos a avut-o 
asupra morţii, deci, aceasta reprezintă 
«capul de mort» şi oasele pe care le ve-
dem acolo, dar, nu înţeleg, de ce, foar-
te mulţi sunt «deranjaţi» de acest lu-
cru? O idee şi un lucru minunat, chiar 
Maica Stareţă mi l-a sugerat chiar ieri, 
că sunt oameni deranjaţi de capul de 
mort de aici, dar, dacă ne ducem peste 

drum în incinta şcolii, o să vedem că 
ies pe poartă copii care au pe tricouri 
«capul de mort», iar, părinţii aceia care 
fac unele comentarii pe reţele de soci-
alizare, că, vezi, Doamne, că e capul de 
mort, că e înfiorător, dar, nu-i înfioa-
ră capul de mort de pe tricoul copiilor 
dumnealor, atunci când pleacă de aca-
să, dar, îi înfiorează aici, pe cruce! Nu 
ştiu, dar, cred că este problema acelor 
culte religioase care nu acceptă crucea, 
spunând că este «măciuca» pe care a 
fost răstignit Hristos! Dar, noi spunem 
că această cruce a fost ridicată la acest 
mare rang de «armă» de biruinţă îm-
potriva diavolului, prin jertfa pe care 
a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos 
pe cruce! Deci, sângele Lui Hristos a 
sfinţit Crucea! Încă un amănunt! Noi, 
nu ne închinăm materialului din care 
e făcută crucea, că şi icoana, poate să 
fie de sticlă, poate să fie de lemn, de 
carton. Din orice material ar fi ea, noi, 
ne închinăm la ceea ce reprezintă ea! 
Crucea este «arma» de biruinţă împo-
triva diavolului, este «arma» cu care 
noi, creştinii, trebuie să ne înarmăm, 
atunci când vrem să luptăm cu ispi-
tele vieţii acesteia! Pentru noi, pentru 
creştini este o «armă» nebiruită împo-
triva diavolului şi ne înarmăm cu ea, 
aşa cum spuneam, iar, pentru aceia 
care nu au loc de ea, într-adevăr, este 
o «măciucă», şi poate cândva, când va 
veni vremea, că ştim bine că la a doua 
venire a Mântuitorului Iisus Hristos, 
atunci, vor vedea şi ei, cât de rău este, 
că nu au respectat crucea, aşa cum 
trebuia! Iar, în Sfânta Evanghelie, în 
«Apocalipsa» vedem că se arată faptul 
că atunci când va veni Mântuitorul a 
doua oară, semnul Sfintei Cruci va fi 

însemnat pe cer, mai întâi, şi apoi pe 
fruntea creştinilor, aşa cum deosebim 
«oile» de «capre», adică, oamenii cre-
dincioşi, de cei necredincioşi! Dar, eu, 
vă repet, celor care sunteţi aici, pentru 
că sunteţi prezenţi cei credincioşi, că 
nu trebuie să vă spun mai multe des-
pre sfânta cruce! Poate că ştiţi chiar 
mai multe decât mine! Vă mulţumesc 
pentru că aţi venit, astăzi, aici şi vă în-
demn ca ori de câte ori treceţi pe lân-
gă această sfântă cruce, însemnaţi-vă 
faţa cu sfânta cruce, nu vă fie ruşine, 
pentru că în felul acesta, Îl mărturi-
siţi pe Hristos! Că acolo sus, la mine 
la biserică, sunt oameni care trec pe 
lângă sfânta biserică, şi nu că nu ar fi 
credincioşi, dar, se uită, aşa, în stân-
ga-dreapta, ca să nu-i vadă cineva, îşi 
lasă capul şi fac o cruce, aşa, scurtă 
şi repede, ca şi cum s-ar spune că le 
este ruşine! Fraţilor, nu vă fie ruşine 
cu Hristos, pentru că nici Lui Hristos 
nu-I este ruşine cu dumneavoastră! 
Însemnaţi-vă faţa cu fruntea sus, pen-
tru că de ajutorul Lui Dumnezeu şi de 
pronia divină, avem nevoie cu toţi! În 
încheiere, felicit autorităţile locale pen-
tru hotărârea aceasta, şi chiar dacă nu 
va fi o mulţumire din aceasta, lumeas-
că, domnule primar, fiţi convins că în 
Împărăţia Lui Dumnezeu este o mare 

mulţumire şi un mare loc, atunci când 
vom fi acolo, pentru că e clar, toţi ne 
vom duce şi Dumnezeu ne aşteaptă pe 
toţi! Dumnezeu să ne audă la toţi ru-
găciunile noastre! Vă mulţumesc încă 
o dată, tuturor celor care sunteţi aici, 
şi închei cu acelaşi îndemn: ori de câte 
ori treceţi pe aici, nu vă fie ruşine să 
vă faceţi semnul sfintei cruci, pentru 
că în felul acesta, toţi Îl mărturisim 
pe Hristos! Doamne-ajută şi vă mul-
ţumesc”! Iar, ca o completare bineve-
nită la cele spuse de Preacucernicul 
Părinte Dan Dulămiţă, Primarul Ora-
şului Târgu-Cărbuneşti, prof. Dănuţ 
Birău a spus în încheierea manifestă-
rii: ,,Astăzi, în zi de mare sărbătoare, 
la sfinţirea acestei troiţe, îi mulţumesc 
Maicii Stareţe şi maicilor însoţitoare, 
aşa cum îi mulţumesc şi Părintelui Se-
rafim, care a donat, astfel, cele două 
cruci către Oraşul Târgu-Cărbuneşti, 
una către Mănăstirea «Sfântul Ioan 
Botezătorul» şi una către noi, către 
primărie, şi acum, de asta sunt aici, 
de asta sunt primar, că trebuie să fac 
faţă şi la critici şi la unele laude, că 
le-am spus la toţi, să mă injure, să mă 
critice! Iar, cine apreciază şi Îl are pe 
Dumnezeu în suflet, aşa cum a spus şi 
părintele, trece, se închină şi nu trebu-
ie să-i fie ruşine! De asta suntem aici, 
ca să mergem şi mai departe! Din câte 
a spus părintele, cred că a fost foarte 
cuprinzător, iar, cine a vrut să înţelea-
gă, a înţeles! De aceea, vă mulţumesc, 
vă doresc multă sănătate şi mereu să 
fim aproape!”, pentru că aproapele, am 
spune noi, împărtăşeşte întotdeauna 
aceleaşi idei, aceleaşi sentimente şi 
aceleaşi convingeri! Doamne-ajută!   

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

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

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

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

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

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

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

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

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

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

Telefon: 0760845015.

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

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

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

Telefon: 0766485512.

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

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

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

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

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

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

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

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

Telefon: 0771566173.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0760.293.936. 

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

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

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

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

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

Telefon: 0722517000.

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

Telefon: 0760318763.

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

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

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

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

Telefon: 0769010205.

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

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

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

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

Telefon: 0761645595. 

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

Telefon 0721.242667.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Relații la tel.: 0722 517000 
și 0744 517000.

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

Telefon: 0765008955.

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

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, 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, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

Execut și repar urmă-
toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. Telefon: 0761890450.

DiverseDiverse

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

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

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 

administrare/menaj casă în 

localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 

- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării

- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată

- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-

cinate. Oferim salariu atrac-

tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 

517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

Telefon: 0731.504.036.

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

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

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

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

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

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn din comuna 

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

 Vând două plațuri de 

veci în Cimitirul Municipal 

Tg-Jiu, intrarea principală si-

tuat în aripa dreaptă, secția I. 

Preț negociabil, detalii la nr. 

telefon 0701025608.

  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 

pivniță, fânar, magazie cere-

ale, fântână în curte, 0,25 ha 

teren arabil, posibilități de a 

crește păsări, animale mari și 

porci. Telefon: 0720450404 

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

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

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 

Vând un porc în greu-
tate de 80 kg. Preț negociabil. 
Tel.: 0760963662.

PierderiPierderi

 AVRAM ELENA de-
clară nule și pierdute certi-
ficatele de trezorerie cu seri-
ile E758608, E1439525 cu 
valoarea de 100 și respectiv 
500.

r JUCAȚI LUME PETRECEȚI, LUME, LUME
CU TOȚI FERICIȚI SÎNTEȚI, LUME, LUME
NUMAI CEI DE SUB PĂMÂNT, LUME, LUME
NU MAI VĂD, NU MAI AUD, LUME, LUME
JUCAȚI LUME, CHIUȚI, LUME, LUME
PE MINE MĂ POMENIȚI, LUME, LUME

ETERNĂ AMINTIRE DISTINSULUI
PROFESOR ROMICĂ DODENCIU

FAMILIA

ComemorăriComemorări

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: “AMENA-

JARE 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 

ulterioare.

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
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Am avut o aventură cu o tigresă (deci
nu cu-o metresă și nici cu-o negresă);
dar nu m-am lăsat prins în lesă,
deși Doamna Ducesă Ducass ajunsese papesă.

Aventura-mi s-a scufundat în ocean de oglinzi.
Covorul clopotarului bate-nspre grinzi
și le zguduie. Fi-va să te desprinzi
de păienjeniș. Noul idiom să-l deprinzi.

Baronul Antoine Roquentin nu-și poate depăși
condiția subumană-larvară-bicisnică. Ei și?
El o iubește pe-o lăptăreasă din Piața Centrală
pe care toți viermii și melcii-s gata de gală.

Schițez un proiect de occidentală
conștiință pacifistă. Suspecta lui fală
o să-mi deie bătăi de cap: și pe șale
pumni, ciomege, bastoane, sandale,

cizme rusești și putiniste, bocanci (din Belarus),
catapulte bolșevice... Continentu-i distrus...
Euroasia-i azi un infern dantesc.
Și mi-e greață în nămolu-i să putrezesc

de viu. Mă chinui să-nțeleg ce-i cu ăst război
al Rusiei în Ucraina... Azi e marți ori joi?
Națiunile lumii-s bine mersi dezbinate
de câțiva dictatori-autocrați, cu palate

ca în cele mai fantastice și groaznice basme.
Popoarele lumii își rumegă odioasele fantasme
în timp ce imperialismul și globalismul
ucid ca și nazismul, fascismul, comunismul.

Ah, aventura-i roditoare căci ea produce
criminali, oligarhi, cât Puterea e dulce.
Iisus Hristos zace iarăși, răstignit, pe cruce,
ocolit de mulțimea coruptă, îi curge

sânge din răni, toți îs lași, puși pe fugă.
Doar eu cel de-atunci mai murmur a rugă
să coboare Tatăl să-l ia, iar, cu Dânsul;
iar pe mironosițe le sfâșie plânsul.

O codobatură într-un lan de secară
 e moartă de sete, căci lacurile secară
pe rând de-o secetă apocaliptică -
(din când în când dumnezeirea-i criptică).

Soarele-i neiertător cu lanurile
de grâu, de porumb, de sfeclă, de floarea-soarelui;
pădurea arde, pustii sunt hanurile,
molima de covid e Secerătoarea

multor vieți. În numele sorții
cumplite, cineva înjură de grijania
mă-sii. Din ceața stupidă țâșnește dihania
de corb și croncăne deasupra porții

de la Paradis. Încremenesc lucid
(visătoria-i câteodată ca un zid
chinezesc) și-mi cântăresc șansa
ce-i mult mai pragmatică decât transa

și transfigurarea? Desigur o eră
a libertății, ecologică și prosperă.
Meditația-mi optimistă e un fel de mit
de nici un șef de stat cândva împlinit.

Sunt într-o cafenea și îmi rememorez 

aventura de maestru al sculpturii-n orez
dar și în pietrele râului mirobolante
dând chip unor neozei: Homer, Dante,

Baudelaire, Poe, Eminescu, Nichita
Stănescu... Iubita-mi eroică și neclintită
în dragostea ei (de-a dreptul nemuritoare)
îmi zice: și inima și carnea mă doare.

În templul acesta - îi zic – mă despart
de umbra-mi și stau vitejește de cart.
De mâine o să încep a construi o corabie.
Eu sunt un vultur, tu ești o vrabie.

De mâine-o să chem la mine toți scribii.
Pregătește-le peștele, vânatul, hribii
ca să consemneze în jurnalele lor
idealurile mele de Întemeietor

al Noii Ordini Transmondiale.
Adu-i la Castel pentru geniale
discuții despre Arhitectura Navei
și despre instituirea Gloriei, Slavei.

Am avut o aventură a locuirii poetice
și-o alta a Gândirii transaporetice.
Am legat între ele simboluri și petice,
ascuțindu-mi trăirile mult prea frenetice.

M-am risipit în însușiri și în ode
când calea, urâtă, anostă, un glod e.
Calea de aur e sus, foarte sus,
încât, iată, acum, la versatilul apus,

pierd teren, solitar, pe-un tăpșan vișiniu
de memorie aprinsă pe chip purpuriu.
Dar încă exist, pescuiesc scorobeți
pe Jales, eu: doar moștenitorul unor poeți

temerari, riguroși, fanteziști, transmoderni.
Spirit al meu, e vremea să-ți cerni
defulările-n site de protoplasmă
și-apoi să-mi modelezi din versuri o azmă

s-o împart la toți ucenicii mei.
Am avut o aventură și când fost-am holtei.
Soția-mi cuminte, răbdurie Penelopă,
nu și-a pus invizibila, apriga, robă

de judecător. Acum, iată repar
cu flamboaiantu-mi și poeticu-mi har
o iubire ce-o să biruie pururea Timpul...
Gata, închei: c-o să-mi ia foc Nimbul.

Testamentul unui revoltat
- Ion Popescu-Brădiceni -

La fereastra poemului meu un greier
care-a reușit să ajungă-n Ithaca.
Penelopa l-a bănuit c-ar fi fiind chiar Ulysse.

Reîntoarcerea lui abia-și murmură elegia
postmitică. Dar dincolo de el, călătorul
celălalt bolborosește o formulă secretă.

Stilou-mi-tub de crin la un stup cu albine.
Ahionii acestui arhitext ființa-mi o reînscriu
în epopeea transmodernă. Realitatea nu dă

din umeri, stupidă și ternă. Judecățile ei
de valoare sunt nule (câtă vreme un

electrician mediocru primește titlul de

cetățean de onoare al Orașului). Politica în
cartierele amarului, grețosului Târg,
e, clar, de doi bani și-o pară chioară.

Ei, scriu și eu, așa într-o doară, despre
substituirea trântorului de către un viespoi
și-a greierului de către-un gândac infect.

Geaba descoperitu-mi-am propriu idiolect. 
Proștii-și dau coate foarte și foarte
mulțumiți de-a lor mârlănie

c-au propulsat la un titlu nemeritat
un megaloman și un narcisist de prost gust.
Dar venit-a timpul să dau cep la must,

la mustul dionisiac, de-o certă valoare
vreau să zic. Încolo, Marele Nimic 
îmi produce o scârbă leșioasă; scuip

de silă și mă întreb: oare se merită
ca orice persoană ostilă culturii să parvină?
Îmi asum, iată, rolul de purtător de steag

al adevărului despre inșii versatili,
sprijiniți din umbră de vreo hahaleră virgină
(vreun tinerel sfertodoct, dar cu vreo slujbă

de purtător de cuvânt la teatru
și la prefectură). Horribile dictu(s).

Dar Orașul de frunze nu e la fel
cu acesta, pe care-mi vărs defulările
și năduful. Soarele se odihnește altminteri

și drept (adică onest) pe umbra de măr,
ca un metaverb al transființei mele viitoare.
Deși adâncurile subconștientului se vor

retrage-ntr-o eternitate tot afurisită.
Himerele străzii, în lire eoliene, emit
mesaje codificate, ca eu, hermeneutul,

să le diseminez semiotic, în timp ce
cristalul memoriei lin se rotește

în Ezoterezia. Estimp, triști, gladiatorii
din Republica Literelor, așteaptă lupta
cu porii deschiși ca niște alefi, pe un

țesut alcalin. Ora pro me in solitudine.
Ochiu-mi selectează alert în eprubete
făpturile fantastikonice. Suflete, taci!

În juru-mi se transcriu amintiri
paradiziacoluciferice. Javrele
cele isterice ducă-se pe pustii!

În sala de spectacole: cruntă entropie.
Ochii-mi așezați de-a curmezișul asaltului
turmei de cetățeni asfixiați de tembelismul

liberal (cu numele, căci cei din Marea
Istorie se răsucesc în mormânt). Dar cum
prin scriitura-mi piezișă încerc să elimin

orice frumusețe formată, renunț să mă mai
răzbun: același ritm irigă miezul dulce
al mesajului meu cum un pământ cald-ocrotitor.

Ați primit facturi uriașe la curent? Soluția ministrului EnergieiAți primit facturi uriașe la curent? Soluția ministrului Energiei
Ministrul Energiei, Virgil Po-

pescu, a declarat, luni, la 
Parlament, că persoanele 

care au primit facturi mari la ener-
gie electrică trebuie să se adreseze 
instituțiilor statului. „Am văzut şi eu 
acele facturi şi cred că ori sunt greşi-
te, ori cineva ar trebui să pună regulă 
în piaţă. ANRE este cel care verifică 
piaţa. Eu nu am văzut decât câteva 
cazuri prezentate în presă, dar fac 
încă un apel, cum am făcut şi în ianu-
arie, ANRE să-şi facă treaba să supra-
vegheze piaţa şi să controleze piaţa, 
iar la persoane fizice, inclusiv Pro-
tecţia Consumatorului să intre peste 
furnizorii respectivi şi să verifice acest 
lucru”, a spus ministrul Energiei.

În legătură cu faptul că preţurile se 
raportează la consumul de anul tre-
cut şi mulţi consumatori s-au plâns 
că acest lucru nu încurajează redu-

cerea consumului, Virgil Popescu a 
spus că trebuie găsit în Parlament un 
mijloc de stimulare.

„Ordonanţa trebuie să se raporte-
ze la o referinţă. (…) 2021 nu este tot 
una cu 2020 când a fost lockdown sau 
când a fost consumul mai mic. La nive-
lul Comisiei Europene propunerea este 
undeva, pentru IMM, la o perioadă de 
5 ani de zile. Sigur că putem discuta, 
putem vedea. Eu cred că fiecare care 
vrea să facă economie trebuie să facă. 
Eu cred ca trebuie găsit în Parlament 
un mijloc de stimulare. (…) Este un 
consum care nu a fost limitat de preţ, 
a fost un consum normal în 2021. Nu 
un consum mai mic. (…) Dacă în loc de 
300 KW, consumă 255 KW, plăteşte 
mai puţin. Este clar că este încurajat, 
dar trebuie să găsim şi o modalitate de 
bonificaţie”, a adăugat Popescu.

I.I.

Oratoriu pentru Pacea Mondială

Nimbul și Aventura - Un poem de Ion Popescu-Brădiceni –
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Liga 4, ,,fără egal”! 
A început și Liga 5

Sfârșitul de săptămână a adus a doua rundă a Ligii 4 din 
Gorj. Vulturii Fărcășești și-au asigurat un debut în forță, ne-
având milă de ,,satelitul” Gilortului, cu care au făcut sco-
rul etapei. Nici campioana în exercițiu, CSO Turceni, nu a 
luat ,,prizonieri” de la Jupînești. Jiul Rovinari a câștigat la 
o diferență consistentă partida de la Negomir, celelalte trei 
meciuri fiind echilibrate, deși a fost o rundă fără rezultat de 
egalitate. Pandurii Târgu Jiu a stat.

Liga 4, Etapa 2
AS Minerul II Mătăsari 0 – 1 FC Petrolul Țicleni 
CS Minerul Motru 2008 1 – 0 AS Petrolul Stoina 

CS Vulturii Fărcășești 7 – 1 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 
CS Internațional Bălești 1 – 2 CS Unirea Țînțăreni 

AS Jupînești 0 – 5 CSO Turceni 
AS Viitorul Negomir 2 – 6 CS Jiul Rovinari 2016 

Pandurii Târgu Jiu a stat
Liga 5 a luat startul, în Gorj, în acest weekend. Campiona-

tul este împărțit în două serii în sezonul 2022-2023.

Liga 5 Seria 1, Etapa 1
AS Unirea Dragotești a stat

AS Știința Godinești 5 – 1 CS Dumbrava Câlnic 
AS Viitorul Brănești 0 – 4 AS Energetica Tismana 
AS Triumful Borăscu 3 – 3 AS Viitorul Cătunele 

AS Pandurii Padeș 2019 3 – 3 AS Foresta Văgiulești 
AS Viitorul Plopșoru 1 – 5 AS Unirea Bolboși 

Liga 5 Seria 2, Etapa 1
AS Scoarța a stat

AS Prigoria 2 – 4 AS 7 Noiembrie Costești 
AS Dinamo Inter Stănești 3 – 2 AS Știința Flacăra Roșia de 

Amaradia 
AS Bradul Polovragi 1 – 0 CSC Dănești 

AS Știința Popmond Plopșoru 1 – 6 AS Viitorul Logrești 
CS Știința Drăguțești 1 – 0 AS Gilortul Bengești 

CĂTĂLIN PASĂRE

Handbaliștii de la CS UCB 
Târgu Jiu au reușit prima 
victorie oficială a sezonului. 
Primul meci din Seria C a Di-
viziei A a adus și primul suc-
ces pentru elevii lui Adrian 
Gorun. Gorjenii s-au impus 
în Bănie la un gol diferența, 
scor 24-25, după un meci ex-
trem de disputat. Vizitatorii 
au revenit de la 1-6, au intrat 
la cabine în avantaj, 13-10, și 
nu au mai cedat conducerea 

UCB a debutat cu dreptul
până la finalul jocului. Con-
stantinescu a reușit 8 goluri 
pentru UCB, iar Mazilu și 
Manole au punctat de câte 4 
ori. ,,Universitarii” stau  în 
runda a doua, iar primul meci 
pe teren propriu va avea loc 
în compania formației CSM 
Oradea 2. Partida se joacă în 
octombrie. Obiectivul trupei 
gorjene este clasarea în pri-
mele trei echipe.

Universitatea Craiova: 

Gheorghiță, Bureța – Luntraru 
8, Ianăși 5, Iovănescu 3, 
Rușeanu 3, Coadălată 2, 
Bouros 2, A.Păun 1, M.Păun, 
Micu. Antrenori: Costin 
Dumitrescu, Cătălin Popescu.

UCB Târgu Jiu: Rădulescu, 
Motoi – Constantinescu 8, 
Manole 4, Mazilu 4, Benegui 
3, Ghișe 3, Buioca-Bondoc 
3, Stali, Lăcătușu. Antrenor: 
Adrian Gorun.

CĂTĂLIN PASĂRE

Liga 3 (Seria 7) – Meciurile Etapei 4
CSM Deva 5 - 0 ACSO Filiaşi

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 4 - 0 ACS Viitorul Şimian
CS Armata Aurul Brad 1 - 1 CSO Retezatul Hațeg

AFC Voinţa Lupac 4 - 2 ACS Progresul Ezeriş
CSM Jiul Petroşani 5 - 0 ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2

CLASAMENT
Loc Echipa    M V E I Gol +/- Pct
1. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti  4 4 0 0 10-3   7 12
2. CSM Deva     4 3 1 0 12-2 10 10
3. CSM Jiul Petroşani    4 2 1 1  9-3   6   7
4. AFC Voinţa Lupac    4 2 1 1  9-6   3   7
5. ACSO Filiaşi    4 2 1 1  3-6  -3   7
6. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2  4 1 2 1  6-8  -2   5
7. ACS Viitorul Şimian   4 1 1 2 5-11  -6   4
8. CSO Retezatul Hațeg   4 0 2 2  2-5  -3   2
9. CS Armata Aurul Brad   4 0 1 3 6-11  -5   1
10. ACS Progresul Ezeriş   4 0 0 4 4-11  -7   0

Gilortul – Viitorul Șimian 4-0 (2-0)

Stadion Cristinel Răducan. 
Cartonașe galbene: Cornicioiu/Neacșu, Dobre, Lică, 

Pâșlea. 
Gilortul: Oprița – Dogaru (88' Căldăraru), Gheorghe, 

Marina, Bărănescu – Boboc (79' Calotă), Oprișa (cpt) – 
Săulescu (79' Croitoru), Ciutică, Bucur (81' Cornicioiu) – 
Gîlcescu. Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Cocioabă, Dănăricu, 
Lazăr. Antrenor: Alex Stoica. 

Viitorul: Neacșu – Vlad, Song (46' Toader), Dobre, 
Hondorocu – Lică, Tărăbîc (46' Leca), Ciubotariu (61' Pâșlea) 
– Keita (46' Poiană), Velici (cpt), Iorgulescu (61' Geangălă). 
Rezerve neutilizate: Ciută – Rupa, Drîngă.  Antrenor: Relu 
Țurai. 

Gilortul Târgu 
Cărbunești con-
tinuă să conducă 

Seria 7 din Liga 3. Gorjenii 
s-au dezlănțuit în ultima eta-
pă, când le-au dat patru go-
luri ,,vecinilor” de la Şimian. 

Gazdele nu au avut milă 
de Viitorul și au înscris de 
două ori pe repriză, obținând 
un nou rezultat care arată că 
startul de sezon nu e întâm-
plător. Angel Ciutică (18' – pe-

Se-ngroașă gluma! Gilortul a dat de pământ cu ŞimianSe-ngroașă gluma! Gilortul a dat de pământ cu Şimian

nalty), Dragoș Săulescu (27'), 
Lucian Marina (54') și Albert 
Cornicioiu (90'+3) au punctat 
pentru trupa lui Alex Stoica. 

Gilortul rămâne, după pa-

tru runde, singura echipă cu 
maximum de puncte, fiind 
urmată în clasament de CSM 
Deva, și ea neînvinsă.  

A fost o rundă nefastă 
pentru cealaltă formație din 
Gorj, Viitorul Târgu Jiu. Sa-
telitul trupei de ligă secundă 
a suferit primul eșec al sezo-
nului, unul usturător la Jiul 
Petroșani. 

Elevii lui Constantin An-
driucă au cedat cu 5-0 me-
ciul disputat pe arena ,,Petre 
Libardi”.

În runda viitoare, Gilortul 
se va deplasa la Filiași, iar 
Viitorul 2 joacă, acasă, cu 
CSM Deva.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Mirel Rădoi meri-
tă credit pentru 
victoria în fața 

bucureștenilor. 
Antrenorul Universității a 

găsit ,,cheia” pentru a deblo-
ca apărarea lui Nicolae Dică, 
deși gazdele au fost ,,vădu-
vite” de foarte mulți jucători 
ofensivi. 

Fără Andrei Ivan, Elvir 
Koljic, Ştefan Baiaram sau 
Rivaldinho, Craiova a reușit 
să fie în control în meciul cu 
FCSB, pe care l-a câștigat cu 
2-1. Ambele echipe au avut 
ocazii mari de a înscrie, dar, 
paradoxal, reușitele au venit 
după două penaltiuri și un 
autogol. Bogdan Mitrea și An-
drea Compagno au marcat de 
la punctul cu var în prima re-
priză, iar devierea nefericită a 
lui Răzvan Oaidă (`66) a adus 
toate punctele pentru gazde. 

,,Cred că diferența de scor 
putea fi mai mare, n-au fost 
prea multe ocazii din partea 
FCSB-ului. Cred că am avut o 
posesie mai bună și am stat 
mai bine și la capitolul ocazii.  
E plăcut că sunt aici, e plăcut 
că am câștigat, dar, din punc-
tul acesta de vedere, nu e ușor 
(n.r. - vorbește despre legături-
le sale cu FCSB). Sunt la Cra-
iova și trebuie să fac tot ceea 
ce depinde de mine pentru a 
câștiga meciuri. Nu pot să mă 
bucur foarte mult. Patronul 
echipei e nașul meu, nu sunt 
într-o poziție în care să radi-
ez de bucurie.  Prima repriză 

Rădoi a bătut-o pe FCSB, deși 
a avut opțiuni limitate în atac

a fost la îndemâna noastră. A 
fost un penalty inexistent, sper 
să nu se supere cei din cabina 
VAR. Sper să nu fiu suspen-
dat, dar asta e realitatea. Mi-e 
greu să înțeleg. Nu vreau să 
pară că acuz arbitrajul, dar 
gândiți-vă că două decizii de 
arbitraj puteau face să fiu dat 
afară! Nu zic că așa s-ar fi în-
tâmplat... dar cred că arbitrii 
ar trebui să aibă mai mare 
grijă, e în joc cariera lor cum 
e în joc și cariera noastră”, a 
declarat Rădoi după meci.

Nicușor Bancu și-a fă-
cut singur un cadou. În ziua 
când a împlinit 30 de ani, a 
fost unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren.

,,Ne bucurăm că am luat 
cele trei puncte, a fost un ca-
dou perfect. Îmi doream de 
ziua mea victoria. E bine că 
am urcat în clasament și le-
am oferit suporterilor acesto-
ra minunați o victorie mare. 
Sperăm să continuăm așa și 
în deplasare, pentru că dacă 
avem aceeași atitudine vom 
câștiga. Fanii au făcut o atmo-
sferă senzațională. Este cea 
mai frumoasă zi de naștere. 
Le mulțumesc din suflet și sper 
să fie alături de noi în continu-
are”, spus Bancu după fluie-
rul final.

Fundașul Universității 
nu merge singur la echipa 
națională. După accidentarea 
suferită, duminică, de Vlad 
Chiricheș la echipa de club, 
staff-ul naționalei a decis să 

îl cheme pe fundașul Bogdan 
Mitrea.  Cel din urmă a mai 
fost la prima reprezentativă 
acum 2 ani.

Universitatea Craiova, în 
meciul cu FCSB:

Lazar – Paul Papp, Raul 
Silva, Bogdan Mitrea – Bog-
dan Vătăjelu, Alex Crețu, 
Vladimir Screciu (’89, George 
Cîmpanu), Eduard Florescu 
(’54, Mihai Căpățînă), Nicușor 
Bancu – Dan Nistor (’89, Alex 

Mateiu), Jovan Markovic 
(’77, Ante Roguljic). Rezerve 
neutilizate: Denis Rusu – 
Valerică Găman, Ivan Martic, 
Ionuț Vînă, Sergiu Hanca. 
Antrenor: Mirel Rădoi.

CĂTĂLIN PASĂRE


