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Stadionul Sintetic Motru, oprit de Stadionul Sintetic Motru, oprit de 
la vânzare! Scoaterea la licitație, la vânzare! Scoaterea la licitație, 
stopată de primăria municipiuluistopată de primăria municipiului
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Se reiau vizitele la Se reiau vizitele la 

Spitalul Județean. Noul program!Spitalul Județean. Noul program!

Milionară în euro, trimisă în judecată pentru Milionară în euro, trimisă în judecată pentru 
evaziune fi scală de procurorii gorjeni!evaziune fi scală de procurorii gorjeni!

Inspectorii de muncă, 
în control la Jilț 
Nord. Minieri găsiți 
fără echipament 
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Protecţia Consumatorilor verifi că Protecţia Consumatorilor verifi că 
furnizorii de energie electricăfurnizorii de energie electrică

Autoritatea Naţională pentru Protec-
ţia Consumatorilor (ANPC) anunță 
că a început acţiuni de control în în-

treaga ţară la furnizorii de 
energie electrică, 

în urma creşterii 
numărului de 
reclamaţii în-
registrate de la 

consumatori în 
ceea ce priveşte 

modul de calcu-
lare a facturilor la 
energie electrică, 

din ultima peri-
oadă.

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni
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,,E posibil să fi e nevoie să porţi o bătălie de mai multe ori până o câștigi" – Margaret  Th atcher,,E posibil să fi e nevoie să porţi o bătălie de mai multe ori până o câștigi" – Margaret  Th atcher
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† SS. MATEI, ap. şi † SS. MATEI, ap. şi 
ev.; Iona, profet R.ev.; Iona, profet R.

farmacia de gardă Târgu-Jiug gg g

FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

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

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

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

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

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

Subprefect Subprefect   

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

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

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

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

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

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

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Nesiguranța zilei de mâineNesiguranța zilei de mâine
Motto: „Pentru a rezolva pro-

blemele zilei de azi, concentrează-
te asupra zilei de mâine.” 

Erik Nupponen

Oricum am lua-o, aproa-
pe zilnic apar, la mai 
toate televiziunile de 

știri alarmiste, vești proaste cu 
teribile accidente de circulație, 
cutremure și alte nefăcute de oa-
menii normali la cap. Cu pierderi 
omenești, cu pierderi materiale 
grave.    Sunt prea puține veștile 
bune, iar cele despre posibilele 
majorări bănești la pensii și sala-
riul minim, începând cu 1 ianua-
rie 2023 sunt tot masi nesigure. 
Sigure apar numai creșterile de 
prețuri în micile și marile maga-
zine, în piețe și măcelării.

Din sumele alocate în pro-
gramul Sprijin pentru România, 
aflăm că două treimi merg în eco-
nomie și doar o treime la familiile 
defavorizate. Ceea ce nu-i rău și 
înseamnă că Partidul Social De-
mocrat care a propus acest pro-
gram nu s-a zbătut degeaba.

IMM INVEST ARE UNDĂ 
VERDE. Marți am mai auzit din 
gura prim-ministrului Români-
ei, Nicolae Ciucă faptul că Gu-
vernul va sprijini în continuare 
mediul de afaceri cu soluții care 
să asigure menținerea dinami-
cii corespunzătoare a economiei 
românești. Declarația a fost fă-
cută la ceremonia de semnare a 
convențiilor de garantare pentru 
noul program guvernamental 
IMM Invest, ce a avut loc la Pala-
tul Victoria.

El a adăugat că Guvernul va 
continua să susțină mediul de afa-
ceri, utilizând bani atât din bugetul 
național, cât și din fondurile euro-
pene. Tot marți, prim-ministrul Ni-
colae Ciucă i-a cerut președintelui 
Partidului Social Democrat să nu 
mai vorbească despre majorarea 
pesniilor și salariilor. Nici măcar 
ministrul Muncii, Marius Budăi, nu 
a mai pomenit nici procente pen-
tru majorarea pensiilor și n-a mai 
amintit despre creșterea salariului 
minim de la 2.550 la 3.000 de lei 
brut, cum a mai afirmat alte dăți.

După cum se vede, prim-minis-
trul e mai reținut și este normal că 
nu se pot avansa procente de peste 
10% la pensii – în condițiile în care 
inflația a depășit cu mult 15%! - și 
majorarea salariului minim la 3.000 
de lei brut, înainte de a se finaliza, 
vota în Parlamentul României și pro-
mulga Bugetul de stat pentru anul 
2023.

PREȚURILE CRESC, MAJORĂ-
RILE DE VENITURI ÎNTÂRZIE! Ce-i 
drept, eventualele majorări ale venitu-
rilor românilor după 1 ianuarie 2023 
nu-i vor ajuta prea mult pe cei necăjiți 
și obligați, în aceste zile și luni, adi-
că până anul viitor să se descurce 
cu explozia prețurilor, dar și cu um-
flatelor facturi la energie. Mai ales că 
ordonanța de urgență privind aplica-
rea plafonării și compensării este una 
proastă și în a treia sa variantă.

După cum simțim cu toții la bu-
zunare, facturile la energie au dat și 
încă mai dau bătăi de cap multor fa-
milii de români, în unele situații fiind 
necesare credite bancare spre a scăpa 
temporar de belele. Și iarna încă nu 

a venit.
IARNA BATE LA UȘĂ. Ce-i drept, 

vremea se răcește, pe Transalpina 
și pe Transfăgărășan zăpada căzută 
ajunge și la 25 de centimetri. Iar vân-
turile nemaiîntâlnite alte dăți în luna 
septembrie, prima lună de toamnă, 
duc frigul de pe Transalpina, de 
pildă, și până la mine la Peștișani! 
Unde, cei care-și încălzesc locuințele 
cu lemnele ajunse la prețuri prohi-
bitive au fost obligați să-și asigure 
rezerve de lemne și nu aveau cum să 
aștepte deciziile Guvernului Ciucă 
cu privire la un eventual ajutor sau 
la o limitare a prețului metrului cub 
de lemne de foc!

ION PREDOȘANU

P.S. Guvernanții au multe 
restanțe față de promisiunile fă-
cute. Și au uitat cu toții zicala „Nu 
lăsa pe mâine ce poți face azi!” (Ion 
Predoșanu)

Păduri verzi
până unde le vezi
turmele de oi cu miei nenumărate
scopul a toate 
ochiul în lacrimi se bate
ceruri înseninate
tu unde mergi în care parte
veșnicia-i născută la sate
să nu uiți pe cei care umblă desculți
prin singurătate de mână cu ei
cine sapă bordei
cheamă ciocârliile două sau trei
omul care doar pentru dragoste se naște
moartea nici nu-l paște
parcă-a văzut luna azinoapte
și nici vântul nu-l bate
printre stelșele nenumărate
de aceea te îmbrățișez
chiar dacă nu mă crezi
că femeile au fost create
să fie numai iubite și sărutate
căutând drumul spre libertate.

ION CĂPRUCIU

Evadarea în vis Eram pregătită să 
scriu un poem
dar noaptea a venit brusc
ca o lovitură de topor în creştetul zilei
şi am început să plâng
până când o mână caldă
mi-a şters tristeţile

eram pregătită să îndur tăişul aspru al cuvintelor
dar fereastra s-a spart din senin
ca şi când o inimă s-a izbit de ea
şi noaptea sângera tot mai tare
iar plânsul meu se aduna într-o palmă atât de caldă
încât am crezut că s-a făcut dimineaţă

eram pregătită să scriu un poem
al unei vieţi
în care nu mă mai recunosc
poezia mea

ANY DRĂGOIANU, Țânțăreni, județul Gorj
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O femeie de afaceri, în vârstă de 67 de ani, 
care deține în coproprietate firma de colecta-
re a deșeurilor feroase Remat Gorj SA, a fost 
trimisă în judecată de procurorii gorjeni pen-
tru comiterea infracțiunii de evaziune fisca-
lă. Mihaela Ioana Constantinescu apărea, în 
urmă cu zece ani, în revistele care realizau 
topurile miliardarilor din România. Femeia de 
afaceri deținea businessuri de aproape 100 de 
milioane de euro, la acea vreme, care generau 
profituri colosale, iar averea sa era estimată 
la 25 de milioane de euro. Acum, afacerista e 
parteneră de dosar cu trei oameni de afaceri 
de etnie romă din Târgu-Jiu, trimiși și ei în 
judecată tot pentru evaziune fiscală.

Femeia de afaceri Mihaela Ioana Constan-
tinescu era plasată de revistele de specia-
litate, în urmă cu un deceniu, în topurile 

miliardarilor, datorită businessurilor în domeniul 
comerțului cu deșeuri. Aceasta apărea, pe atunci, 
în acționariatul a trei companii: Energrom, Remat 
Gorj SA şi Remat SA Galaţi, toate având ca dome-
niu de activitate comerţul cu deşeuri. Spre exem-
plu, în 2010, Remat Gorj SA a avut în 2010 o cifră 
de afaceri de 23 de milioane de euro, iar în anul ur-
mător, Energrom a derulat afaceri de 97,5 milioane 
de euro, înregistrând un profit de 2,14 milioane de 
euro.  La acea vreme, potrivit TOP 300 Capital, Mi-
haela Constantinescu avea o avere estimată la 24-
25 milioane de euro.

Peste 10 ani, adică în 2020, Remat Gorj SA a 
avut o cifră de afaceri de 34,3 milioane de lei, adi-
că în jur de 6,8 milioane de euro și a înregistrat 
pierderi de 1,6 milioane de lei. În afacerea Remat 
SA au intrat, la un moment dat, câțiva afaceriști 

Milionară în euro, trimisă în judecată pentru 
evaziune fi scală de procurorii gorjeni!

de etnie romă, care au derulat operațiuni financia-
re pe domeniul acesta de activitate, ,,recuperare a 
materialelor reciclabile sortate”, iar în urma unui 
control efectuat de ANAF – DGRFP Craiova, care a 
avut loc în 2020, inspectorii fiscali au sesizat Par-
chetul de pe lângă Tribunalul Gorj, în urma consta-
tărilor care relevau faptul că reprezentanții Remat 

s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 
La finele săptămânii trecute, pe 16 septembrie, pro-
curorii au finalizat cercetările și i-au trimis în jude-
cată pe Mihaela Ioana Constantinescu, Ion Mihai, 
Ion Marius Priboi și Nani Mihai, sub acuzația de 
evaziune fiscală.  

CLAUDIU MATEI

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consu-
matorilor (ANPC) anunță că a început acţiuni de 
control în întreaga ţară la furnizorii de energie elec-
trică, în urma creşterii numărului de reclamaţii 
înregistrate de la consumatori în ceea ce priveşte 
modul de calculare a facturilor la energie electrică, 
din ultima perioadă.

„Controalele comisarilor ANPC se derulează la 
furnizorii de energie electrică și verifică modul în 
care sunt respectate prevederile legale în vigoare, 
în ceea ce privește calcularea facturilor emise de 
aceștia către consumatorul-persoană fizică, în ulti-
ma perioadă. 

Menționăm că, pentru a putea stabili dacă 
reclamațiile sunt fondate sau nu, comisarii ANPC 
analizează cu mare atenție toate documentele nece-
sare, în fiecare caz în parte”, se arată într-un comu-
nicat al instituției. 

ANPC reamintește consumatorilor că procedu-
ra pe care trebuie să o urmeze, atunci când au o 
nemulțumire legată de modul în care a fost realiza-
tă factura de consum, presupune să ia, mai întâi, 
legătura cu operatorul economic care furnizează 
acest serviciu, iar dacă acest dialog sau informațiile 

Protecţia Consumatorilor verifi că Protecţia Consumatorilor verifi că 
furnizorii de energie electricăfurnizorii de energie electrică

primite nu sunt satisfăcătoare, pentru consumator, 
acesta să completeze formularul de sesizare de pe 
site-ul instituției, www.anpc.ro. 

În cazul în care consumatorii au aviz de deco-
nectare și se consideră nedreptățiți, aceștia trebuie 
să completeze formularul de sesizare de pe site-ul 
www.anpc.ro, cu caracter urgent.

I.I.
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Din fericire, instanța 
de fond a dat câștig 
de cauză Primări-

Stadionul Sintetic Motru, oprit de la vânzare! Scoaterea 
la licitație, stopată de primăria municipiului
Primăria Municipiului Motru a reușit, la prima instanță, 
să stopeze încercarea lichidatorului judiciar al Clubului 
de fotbal Pandurii Lignitul Târgu Jiu de a scoate la vân-
zare terenul sintetic din Motru. Baza respectivă a fost 
folosită, cu un deceniu în urmă, de Pandurii, care au 
realizat aici mici investiți, pe care lichidatorul voia să 
le recupereze printr-un tertip. 

ei Municipiului Motru. Asta 
și pentru că UAT-ul a reușit 
să prezinte documente și mai 
multe date cu privire la con-

tractul încheiat între Pan-
durii și CSM Minerul Motru-
Primăria Motru instanței de 

judecată, scoțând în evidență 
inclusiv că acest club nu 
a respectat contractul prin 
care se angajau să realizeze 

pe stadion investiții de peste 
10 miliarde de lei vechi, ce 
trebuiau să îmbunătățească 
terenul sintetic, vestiarele, 
băile aferente dar si o tribună 
cu peste o sută de locuri, lu-
cruri care nu s-au întâmplat. 
Mai mult, s-a scos în evidență 
că Pandurii ,,au uitat" să-și 
achite, ani la rând, facturi de 
utilități, având în vedere că 
jucau cu titlu gratuit la Motru 

și utilizau toată baza sportivă 
de câte ori aveau nevoie. Prac-
tic, clubul, prin lichidator, a 
încercat să obțină aproxima-
tiv 60.000 de euro din Sta-
dionul Sintetic, bazându-se 
pe o neatenție din partea pri-
măriei, lucru care nu s-a în-
tâmplat. Situația de la Motru 
este similară și la Rovinari, și 
acest UAT fiind acționat în ju-
decată de lichidatorul clubu-

lui, tot pentru terenul sintetic 
folosit în această localitate tot 
de Pandurii. Lichidatorul clu-
bului pretinde și de la acest 
UAT 80.000 de euro. Procesul 
care privește Primăria Motru 
este câștigat la fond de UAT, 
dar sentință poate fi ataca-
tă de apel. La fond, primăria 
reușește anularea scoaterii la 
licitație a bunului respectiv. 

A.STOICA
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Inspectorii de muncă, în control la Jilț Nord. Minieri Inspectorii de muncă, în control la Jilț Nord. Minieri 
găsiți fără echipament de protecțiegăsiți fără echipament de protecție

„În timpul efectuării controlului la 
Cariera Jilț Nord au fost constatate 
neconformități care se referă la per-
miterea desfășurării activității lucră-
torilor fără ca aceștia să poarte echi-
pamentele individuale de protecție”, a 
anunțat ITM Gorj.

Duminică, un electrician de la Jilț 
Nord a căzut de la înălțime în timp ce 
efectua manevrele de înlocuire a unui 
bec.

Amendă

Controlul va fi finalizat în data de 
23.09.2022 la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Gorj, urmând a fi 
dispuse măsuri legale in consecință, 
iar angajatorul va fi sancționat 
contravențional în conformitate cu 
prevederile legale. „Menționăm fap-
tul că angajatorii au obligația de a 
asigura securitatea și sănătatea lu-
crătorilor în toate aspectele legate de 

Inspectorii de muncă gorjeni au demarat, luni, un control inopinat la 
Complexul Energetic Oltenia, ca urmare a ultimelor evenimente de 
muncă înregistrate la companie.

muncă”, a declarat George Octavian 
Romanescu, inspector-șef al Inspec-
toratului Teritorial de Muncă Gorj.

Trei accidente într-o săptămână

Alt accident de muncă s-a produs 
luni seară la Jilț, sectorul excavații, a 
anunțat deputatul Radu Miruță. „Un 
lăcătuș mecanic, după ce a schimbat 
«o laterală» de cauciuc, când a cobo-
rât de pe bandă, a alunecat și a că-
zut cu mâna într-un suport ce susține 
cablurile de curent spintecându-și 
parte din braț, fiind transportat la spi-
tal. Cum este, domnule Virgil Popes-
cu, cu accidentele de muncă la CEO? 
Tot 0? 0 sunteți voi toți, cei care ați 
tot mușamalizat necazurile oamenilor 
ani la rând. Nu ați declarat nimic, în-
desându-le victimelor pe gât diverse 
nimicuri.

Cum este, domnilor de la PSD? 
Tot cu Virgil Popescu în brațe? Trei 

accidente grave de muncă într-o sin-
gură săptămână. E corect pentru toți 
angajații CEO accidentați ani de zile la 
locul de muncă să îl aplaudați pe gro-
parul energiei atunci când spune cinic 
că nu sunt accidente de muncă la CEO, 
că sunt cele mai bune condiții? În reali-

Se reiau vizitele la Spitalul Județean. Noul program!Se reiau vizitele la Spitalul Județean. Noul program!

tatea cunoscută de către toți angajații, 
cele mai multe accidente de muncă nu 
au fost în realitate declarate. Sunteți 
părtași și complice în toată această 
situație”, a transmis parlamentarul 
de Gorj.

I.I.

Bolnavii internați în Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu vor pu-
tea fi vizitaţi din nou de familie. Vizitele erau interzise de la mijlocul 
lunii iulie, ca urmare a creșterii numărul cazurilor de coronavirus. 

Conducerea unității sanitare a de-
cis aplicarea unor noi reguli privind 
vizitarea pacienților.

„În acest sens, începând din data 
de 21.09.2022, sunt permise vizitele 
unui membru al familiei/aparținătorul 

legal al pacientului în fiecare zi de 
miercuri, sâmbătă și duminică, în in-
tervalul orar 15:00 – 17:00, iar timpul 
maximum alocat vizitei va fi de 10 mi-
nute. 

Facem precizarea că un singur 
aparținător al unui pacient are voie 
să viziteze bolnavul internat în secțiile 
Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu, iar într-un salon va fi permis 
accesul doar a câte două persoane ve-
nite în vizită la bolnavi”, anunță SJU 
Târgu-Jiu.

Reguli

De asemenea, vizitatorii vor pri-
mi echipament standard de protecție 
(mască de protecție, halat și botoși de 
unică folosință) și trebuie să respecte 
măsurile de igienă obligatorii pentru 
prevenirea apariției și transmiterii 
infecțiilor asociate activității medica-
le (dezinfectarea mâinilor înainte și 
după terminarea vizitei). Este inter-
zis vizitatorilor să deranjeze sub orice 
formă ceilalți bolnavi, să se așeze pe 
paturile bolnavilor sau să intervină în 
modificarea poziției paturilor. 

La nivelul secțiilor Pediatrie, Neo-
natologie, Compartimentul Chirurgie 
și Ortopedie Pediatrică se va permite 

accesul unui aparținător doar în cazul 
în care copilul internat este neînsoțit. 

Vizitarea pacienților critici COVID 
și non-COVID, internați în secțiile 
ATI, se va face zilnic, cu respectarea 
următoarelor condiții: aparținătorul 
face o cerere scrisă către conduce-
rea unității medicale, cerere care va 
fi aprobată și de medicul curant/me-
dicul șef de secție și de conducerea 
unității. 

Solicitarea va cuprinde obligato-
riu numele și prenumele solicitantu-
lui, date de contact – număr de tele-
fon, gradul de rudenie cu pacientul, 
numele și prenumele pacientului 
și secția unde acesta este internat. 
Această cerere scrisă va fi transmisă 
către registratura spitalului. După ce 
îi este aprobată vizita, vizitatorul este 
obligat să respecte toate măsurile sa-
nitare care se impun.

Pe durata programului de vizita-
re, personalul medical poate solicita 
membrului familiei/aparţinătorului 
legal să întrerupă vizita și să pără-
sească incinta spitalului, în situații de 
urgență medicală, precum și în cazul 
în care conduita lor este necorespun-
zătoare sau prejudiciază efectuarea 
de manevre și îngrijiri medicale.

I.I.

Pizzerie amendată cu 10.000 leiPizzerie amendată cu 10.000 lei
Inspectorii Direcției Sanitar Veteri-

nare și pentru Siguranța Alimentelor 
Gorj au aplicat, în ultima săptămână, 
patru amenzi în cuantum de 31.200 
lei, unor operatori din Motru, Turci-
neşti şi Ţânțăreni.

O pizzerie a fost amendată cu 
10.000 lei, pentru neîntreținerea și 
neigienizarea spațiului de preparare. 
Pavimentul avea spărturi, pereții erau 
cu infiltrații, iar ușa de acces prezen-
ta zone degradate.

Tot cu 10.000 lei a fost amendat 
și un laborator de cofetărie-patiserie. 
Aici au fost identificate materii prime 
şi semifabricate depozitate direct pe 
paviment, în spațiul de producție. Tot-

odată, nu s-a făcut dovada prezenței la punctul 
de lucru a fișelor de aptitudini ale personalului 
lucrător.

Și un magazin alimentar a fost sancționat 
cu 10.000 lei, pentru următoarele deficiențe: 
depozitarea nesectorizată a produselor alimen-
tare refrigerate; personalul angajat nu deținea 
echipament adecvat de protecție, iar fișele de 
aptitudini nu erau actualizate; nu s-a făcut do-
vada efectuării acțiunilor DDD; spațiile unității 
necesitau o igienizare riguroasă.

Cea mai mică amendă, de 1.200 lei, a fost 
dată unui bar, întrucât persoana care deservea 
unitatea la data controlului nu purta echipa-
ment de protecție adecvat și nu a putut face 
dovada existenței fișei de aptitudini.

I.I.
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,,Țara la picioarele căreia aș vrea să îngenunchi”,,Țara la picioarele căreia aș vrea să îngenunchi”

,,Însemnările” lui Ion Mara - imn închinat ,,Însemnările” lui Ion Mara - imn închinat 
înomenirii omului și triumfului libertății           înomenirii omului și triumfului libertății           
Intrând în posesia notelor de pe front ale 

învățătorului născut pe plaiurile Gorjului,care 
a trăit apoi o mare parte din viață în Banat, 

citindu-i celelalte scrieri(amintiri, poezii, scrisori 
etc), ni s-a relevat încă o dată câtă bogăție spirituală 
avem, câte comori ale spiritului românesc așteaptă 
să fie descoperite. Așa că, având acces la aces-
tea, ca inițiator al acestui demers de cunoaștere, 
mă simt fericit că pot împlini un vis al poetului cu 
,,dor de Jii”, ale psalmistului jertfei românești și 
ale ostașului cu Dumnezeu mereu în inimă, care 
și-a dorit ca gorjenii săi să știe pentru ce-au luptat 
și cum s-au jertfit pentru țară și credință  cei care, 
pentru recuperarea teritoriilor răpite de U.R.S.S, 
au trecut Prutul în iunie  1941. Desigur, oferind ci-
titorilor o selecție din ,,însemnăril”, noi am încercat 
să ,,restituim” gorjenilor doar o parte din trăirile  de 
pe front ale ostașilor noștrii în anii 1941-1942, de 
aceea, pentru o mai bună cunoaștere a acestora, 
am considerat oportună prezentarea succintă și a 
altor aspecte ce reies din acestea, care, acum la 80 
de ani de la scrierea lor, au aceeași prospețime și 
emotivitate.

Latura dominantă a lui Ion Mara este homo 
religiosus, realitatea care se derula sub ochii săi 
fiind privită constant din unghiul divin. Mara a 
fost și pe front un practicant al cultului ortodox, 
ortodoxia fiind văzută de acesta ca o manifestare a 
libertății omului de a alege și de a aspira la mân-
tuire: ,,Mergând aşa mă gândeam şi la suflet, la 
sufletul meu şi sunt trist. Nu m-am împărtăşit de 
la Paşti. Şi mă cuprinde chiar revolta că nu s-au 
luat măsuri ca cel puţin acum, să fi fost spovediţi, 
împăcaţi cu Dumnezeu şi cuminecaţi.”, ,,Trebu-
ie să spun că omul în astfel de împrejurări devine 
foarte credincios. Crede în Dumnezeu şi în protec-
ţia Divină. Eu mereu m-am rugat lui Dumnezeu şi 
întotdeauna m-a apărat. Sunt atât de convins de 
ajutorul lui Dumnezeu că nici o clipă nu mă îndo-
iesc”, ,,Gândul meu, care-mi dau seama că este şi 
mult păcătos, se îndreaptă sfios spre ceruri, spre 
Dumnezeu. Port Cărticica de Rugăciuni în buzuna-
rul vestonului. Uneori mă rog lui Dumnezeu pentru 
noi, pentru ai noştri. Niciodată nu poţi să te rogi mai 
bine, ca aici, acum. Cărticica aceasta de Rugăciuni 
mi-a ajutat mult şi mi-a dat întotdeauna încredere 
în mine.”, ,,M-am sculat la ora 4 şi m-am rugat lui 
Dumnezeu. Oricâtă propagandă s-ar face împotriva 
lui Dumnezeu, noi, poporul român suntem din firea 
noastră credincioşi. Sunt şi mai trist ca aseară în 
oraşul ăsta străin şi până mai ieri păgân, aş vrea să 
găsesc undeva o biserică spre a mă  ruga. De-atâta 
timp n-am mai ascultat Sfânta Slujbă şi nu m-am 
mai închinat în biserică. Voi aranja cu serviciul şi 
voi pleca.”. 

Din perspectiva lui homo religiosus, Ion Mara 
va aloca în ,,însemnări” spații largi încercării 
bolșevismului de a-l răpi pe Dumnezeu din inimile 
oamenilor: ,,Biserica lui Christos se ridică din ce-
nuşă, din adâncuri de unde bicisnicii credeau c-au 
scufundat-o. Ea a trăit în adânc de suflete şi asta 
n-au priceput-o comuniştii. 

Acum acest popor sănătos şi adânc credincios 
e iarăşi în sânul sfintei biserici şi rugăciunile aduc 
în suflet pace, nădejdi, în asprele suferinţi şi grele 
pătimiri care-au fost şi care nu s-au vindecat”, ,,Mă 
gândesc câtă propagandă atee nu se va fi făcut, 
câte cărţi şi câtă literatură nu se va fi scris! Ce-
au ajuns toate astea acum? Nimic, nimic, fiindcă 
în locul credinţei creştine nu se poate pune nimic 
mai bun şi mai frumos. Credinţa a rămas tot atât 
de mare în suflete, după cum dovedesc mulţimile 
acestea, care nu s’ar mai sătura ascultând Cuvân-
tul Domnului. Sufletul omului a rămas acelaşi: în-
setat după Dumnezeire”. De aceea, autorul vede în 
războiul din răsărit împotriva bolșevicilor și o luptă 
pentru dreapta credință: ,,Biserica lui Christos se 
ridică pe aceste locuri mai vie decât cum a fost şi 
de-acuma nimeni nu o va mai clinti din loc. Într-o 
carte de propagandă am citit că ortodoxismul a fost 
lovit de pedeapsă prin cele întâmplate cu biserica 
pe aceste locuri şi că aci în sânul ei nu s-au mai 
săvârşit minuni. Iată că acuma se săvârşeşte mi-

nunea şi cea mai mare din toate de la Mântuito-
rul încoace: eliberarea a milioane de credincioşi de 
sub stăpânirea satanică. Nimeni nu va mai putea 
să spună că în sânul bisericii ortodoxe nu se să-
vârşesc minuni. S-a dovedit de data asta adânc şi 
cutremurător pentru toţi. Biserica ortodoxă stă sub 
scut ceresc şi ea va străluci de-a pururi alături de 
marea ei soră din Apus, ca în vremea sfinţilor Pă-
rinţi.”

Ion Mara este un psalmist, descriind 
frumusețea creației divine, pledând pentru 
ridicarea omului la înălțimea locului destinat de 
Creator. Pledoaria sa pentru sfințenie răzbate în 
mai multe dintre note: ,,În serile liniştite pe care le 
avem adeseori, se petrece în sufletul meu o mare 
luptă. Cărticica de rugăciuni şi chipul cavalerului 
fără reproş şi fără de prihană, pe care niciodată 
nu l-a umbrit vreo pată, al luptătorului desăvârşit 
în luptă şi cu el însuşi, mi-au ajutat să trec peste 
atâtea. Lui Dumnezeu mă rog să mă ferească de 
ispite şi păcate iar marii luptători desăvârşiţi să-mi 
inspire tăria de a rezista, de a rămâne pe-o linie a 
demnităţii, a curăţiei trupeşti şi sufleteşti, a cum-
pătării. Ce mare satisfacţie sufletească simţi când 
ai o biruinţă asupra ta însuţi! Iar hotărîrea de a nu 
jertfi această mare bucurie sufletească, în schim-
bul oricăror plăceri. Rezistenţă oricăror ispite oricât 
de mari ar fi. Numai aşa, a spus cineva, se poate în-
ţelege luptătorul pentru Sfânta Cruce. Parcă după 
înfrângerile astea, încep să pricep sfinţenia marilor 
bărbaţi ai bisericii, parcă ţi se revarsă în suflet lu-
mini şi nespusă tărie sau bucurie, ceea ce nu poţi 
să înţelegi, dar care simţi că e de natură dumneze-
iască.” Omul idealizat de Mara este cel filocalic.

Deși pe front, oriunde se găsea, distrugeri-
le, aripa morții, urâtul, egoismul sălbatic, erau 
dominante, Mara caută frumosul, este sensibil 
la fiecare manifestare a acestuia. Întâlnindu-l, 
străduindu-se să-l întâlnească, Mara ne lasă să-i 
descoperim sensibilitatea, latura lui poetică. 
Astfel, coloana de marș  ,,se mişcă îndemnând sub 
cerul de plumb, cu unduiri leneşe, ca o gâză uria-
şă”, zgomotul mitralierelor ,,parcă-i cântec de tur-
turea”, cartușele trasoare ,,ţâşnesc foarte frumos, 
ca nişte fire de beteală”, avionul prăbușit este ,,un 
imens ghem de beteală strălucitoare”.  Fie că era zi 
sau noapte, fie că era toamnă, iarnă sau început 
de primăvară, Mara găsește în natură toate culori-
le frumosului: ,,să auzi câmpurile vorbind pline de 
rod până departe, departe şi stelele să cadă de sus, 
iar aripile să se învârtă uşor, măcinând slavă şi 
vis... Dar noi mergem, mergem şi nu-i timp de po-
ezie.”, ,,Vântul duce fulgii peste gheaţa Jugului, ca 
pe-o pulbere, ca pe nişte petale de cireşi, alunecând 
în valuri albe de pudră, ori ca nişte suluri de zefir”, 
,,Drumul pare şi mai îngheţat şi lucios. Acum cerul 
parcă-i tot de smarald ca un clopot sub care noi ne 
mişcăm, alunecăm, atmosfera de gheață parcă-i un 
cristal uriaş, în care licăresc stelele jucând ca în 
sânul îndepărtat al unui măr”, ,,Aici ne întâlnim cu 
adevărat cu primăvara. Culegem viorele, bucurân-
du-ne ca nişte copii... Dăm cu piciorul în pământ, 
iar pe dealuri, prin mărăcini, pe văi cântă primăva-
ra. Iată chiar lângă noi tămâioasele au pornit spre 
şosea de prin tufe, ca revărsarea unei ape de cer 
albastru”.

Autorul dovedește un umanism de o înaltă 
ținută, cu aplecare spre latura morală a omu-
lui , de sorginte creștină, gândul că războiul i-ar 
putea modifica altruismul îl sperie: ,,Observ că 
am devenit de un egoism feroce. Mi-e silă de mine 
cu atâtea deprinderi căpătate în această campanie. 
Iată un exemplu: Aveam de la Nicolaiev într-o sticlă 
câteva linguri de untură de gâscă. O păstrez pen-
tru zile şi mai negre. O ţin în sacul de merinde de 
parc-aş fi furat-o. Mi-e foame în dimineaţa asta şi-
mi lasă gura apă la gândul unei felii de pâine unsă 
cu untură şi presărată cu sare. Sunt însă şi ceilalţi 
pe lângă mine. 

Aştept până pleacă toţi şi repede, repede încăl-
zesc sticla şi ung două felii de pâine pe care le mă-
nânc cu mare poftă. Ce este aceasta decât un ego-
ism sălbatic?”. Deși înțelege cât de urâtă este fața 

războiului, decăderea omului din omenie îl revoltă, 
nu o înțelege: ,,Azi iar am văzut ce poate să ajungă 
omul şi cum uneori e scoborât mai jos decât treap-
ta animalelor. Un prizonier în lagăr, doborât cu faţa 
în jos urla sub loviturile de bastoane de gumă pe 
care i le cărau doi în cap. El urla, zbiera, acope-
rindu-şi capul cu mâinile, cu o zreanţă murdară, 
pe care-o purta în loc de capelă. Îndrăznise ca să 
se vâre în rândul celor care merg la lucru, fără ca 
să fi fost rânduit acolo. E ridicat din praf aproape 
fără răsuflare de doi inşi, tot prizonieri, şi aceştia îl 
duc într-un pavilion mizerabil şi infect.. Are ochiul 
stâng scos, din care sângele i se scurge pe obraz, 
pe barbă.”, ,,Ce poate să ajungă ființa omenească! 
Simt că mila mă cuprinde pentru suferinţa omului, 
dar revolta mă stăpâneşte pentru toate nenorocirile 
de-acum...”. Dând expresie stării camarazilor săi de 
trupă, în fața atâtor orori din jur, Mara dovedește 
o sinceritate aflată la punctul ei cel mai înalt:,,Nu 
ştiu de ce în mine nu mai vibrează nimic. Sunt un 
om aproape fără suflet.”

Trăind pe front alături de trupă, identifi-
cându-se cu trăirile acesteia, Mara reușește să 
ne introducă în psihologia omului de pe front, 
oferindu-ne o altă paradigmă prin care putem 
să înțelegem ființa umană. Deși decăderea omu-
lui din omenie îi pare în afara moralității specifi-
ce  creștinului, Mara ve descrie și aceste prăbușiri, 
unele dintre ele înscriindu-le în ceea ce el numește 
psihologia omului de pe front:,,:.. Vorbesc de front 
ca şi când n-ar fi nimic. Râd, glumesc. Dacă ob-
servă că te interesezi prea amănunţit de viaţa de 
pe front încep să te ia în râs. Psihologia omului de 
front e foarte deosebită de a noastră, care ne mirăm 
cum de-şi mai permit ei să facă şi glume, să cânte. 
Unul îmi spune cu un ton foarte indiferent că Ivan 
i-a trimis câteva cofeturi (lovituri) în capota maşinii. 
Altul îi răspunde: ,,Bine că nu te-a luat după boabe, 
bă!” E un limbaj creat de ei, vorbe de front de care 
eu mă mir şi mă necăjesc că de la soldaţii ăştia nu 
poţi afla mai nimic. Îi cred fericiţi că şi-au format o 
astfel de structură sufletească. Cred că principalul 
pe front este ca să te obişnuieşti.”Aflat în apropie-
rea frontului, psihologia ostașului se modifică total, 
frica de moarte dispare, în el biruie dorința de ajun-
ge cât mai repede acolo, să dea piept cu moartea, să 
vadă odată cine e mai puternic:,,Ne apropiem bine 
de front. Se aud tunurile şi se văd fulgere scurte 
şi slabe departe, departe, undeva la marginea ce-
rului şi a câmpiei... Ciudat lucru! În loc să ai un 
sentiment de teamă, ceva neînţeles parcă te tot în-
deamnă să mergi, să ajungi acolo mai fuga. De la o 
vreme fulgerele astea ne îmbată ca o fata morgana 
a nopţii. Parcă nu mai simţi nici un drum, nu te 
mai dor nici picioarele şi un resort se tot întinde şi 
destinde”.

Deși se identifica cu trupa, Mara, un inte-
lectual distins în viața civilă, alături de nevoile 
firești ale militarului pe front, are și alte nevoi 
ce țin de latura spiritului. Aflat în fața gloanțelor 
inamicului, dominat în cea mai mare parte de in-
stinctul suprvaiețuirii, ca și ceilalți ostași, Mara, 
în clipele de acalmie a frontului, simte nevoia îm-
prospătării spiritului, citirea unei cărți sau a unei 
pagini de ziar părându-i cea mai mare fericire. ,,Ci-
tesc ziarul „Viaţa” adus de un camarad din ţară. E 
exemplarul de Paşti. Parcă mi-a căzut în mână o 
comoară. O iau pe o potecă şi nu mă opresc decât 
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în fundul unui ogaş, pe un alun întortocheat. Citesc 
până la amiază tot ziarul. Paginile sunt şi ele pline 
de primăvară ca şi pădurile. Anişoara Odeanu, fata 
aceea cu care prin 1925 ne duceam la Bucureşti 
la concursurile Tinerimii Române, acuma scrie 
frumos şi minunat. În carnetul meu de campanie 
notez o propoziţiune numai din „Primăvara” scrisă 
de ea: „Mugurii aşteaptă cu fruntea lipită de crean-
gă”. Minunat lucru e să ai darul de a te exprima 
aşa de simplu şi de frumos!”, ,,Ce păcat că nu mi-
am luat nici-o carte de citit! În răstimpuri de linişte 
trece prea greu timpul. Răbdarea câteodată nu mai 
are margini. Să stai mereu cu ochii pe aceiaşi fâşie 
de teren, să te învârteşti mereu pe brânci pe-aceiaşi 
metri pătraţi în jurul adăpostului şi azi ca şi ieri şi 
mâine ca şi azi”, ,,Timp frumos, plăcut, cu soare şi 
nu prea frig. Scriu articolul „Nu-mi pasă de profi-
tori”. Mi-am făcut un alt carnet din hârtiile adunate 
de pe jos de la biblioteca devastată a gimnaziului 
industrial. Aci scriu după cum îmi vine câte un 
articol; scriu numai aşa, ca să am o ocupaţie mai 
aleasă. Până acum am scris: Sergentul voluntar 
Cioenaru Ion, Cu faţa la istorie, şi Generaţia noas-
tră moare luptând. La capătul celălalt al acestui 
carnet mi-am făcut un vocabular româno-rusesc. 
Am scris peste 200 de cuvinte dintre cele mai nece-
sare. Când eram la Dalnic, am scris şi acolo câteva 
articole scurte: „După ce vom învinge” „Odesa” „În 
ţara lui Taras Şevcenco” „Cu gândul spre ţară” „Cei 
bătuţi de vifore” şi nişte poezii: Scrisoare din ţară 
streină, Seara pe front, etc”, ,,Mă simt mai bine în 
seara asta când scriu. Am citit ieri ziare din ţară: 
Timpul, Viaţa, destul de recente, un număr din 
Sfarmă piatră. Sunt primele ziare pe care le citim şi 
noi de la plecarea din ţară”, ,,Ieri, după atâtea luni 
de când n-am mai citit o carte, mi-a căzut în mână 
una scrisă de curând, cu un titlu tragic pe o co-
pertă în flăcări. E scrisă de un poet, transformat în 
reporter de război. Am început s-o citesc cu nesaţ şi 
repede am ajuns la pagina 56. S-a lăsat întunericul 
şi eu aş fi tot citit...”

Pe front omul se confruntă cu adevărat cu 
sine, atunci se leapădă de toată trufia și mărirea 
de până atunci, în fața perspectivei ca peste o 
secundă să nu mai aibă timp să-și pună a lumii 
hamletiană întrebare, ,,A fi sau a nu fi”, ostașul 
înțelege, fără predici sau cărți de învățătură, ce 
este fericirea, ce fericire e să trăiești.Și aici Mara 
e din nou magistral: ,,Parcă mai piere din obosea-
lă când te duci aşa cu gândul. Parc-aş vrea să stau 
singur, să merg singur. O iau pe dreapta, pe după 
şirul de plopi pe o potecă paralelă cu şoseaua...Atâ-
tea gânduri despre viaţă mă stăpânesc! Ce bine e 
să trăieşti, ce frumoasă este lumea, ce cărţi minu-
nate s-au scris! Simt abia acum că mi-am pierdut 
timpul degeaba. Niciodată n-am avut dreptate când 
m-am crezut nenorocit. N-am ştiut să trăiesc, mi-a 
fost lene să-mi cultiv spiritul, având până acuma 
atâtea ocazii, la îndemână, atâtea cărţi pe care nu 
le-am citit. Mi-am pierdut vremea în ocupaţii foar-
te neînsemnate. Ce păcat! Ce sunt eu acuma? Un 
soldat care merge spre front. Cu nimic nu sunt mai 
mult decât camaradul de lângă mine. Da cu mult 
mai mult valorează de pildă trăgătorul puştii mitra-
liere, un plugar voinic, lat în spate, cu casca pusă 
la o parte, cu nişte degete osoase care cuprind talpa 
patului puştii mitraliere ca nişte rădăcini negre”. 

În aceeași paradigmă, Mara descrie cu mul-
tă subtilitate simțirea și experiența dobândite de 
ostașul aflat în prima linie a frontului: ,,Cunoaştem 
acum când o lovitură trece să se spargă mai departe 
şi când se sparge lângă noi. Când fâşâie ca un şu-
voiu de apă, ca un robinet, merge mai departe, iar 
când fâlfâie ca o flacără la o lampă mare de spirt, 
cade foarte aproape de noi. În astfel de momente 
simt că mă cuprinde ceva parcă de dincolo de fiinţa 
omenească. Nu mi-e frică, nici nu tremur, dar în-
cet, încet parcă mi se scutură muşchii de de-asu-
pra stomacului, apoi fălcile mi se încleştează – însă 
lucru foarte curios, măselele încep să se lovească 
una de alta, apoi toată carnea parc-ar fi un corp 
cu care se face experienţă lăsând să treacă prin el 
curent electric. Ochii se măresc în orbite, tâmple-
le zvâcnesc, umărul drept se lipeşte de gura groa-
pei, mâna dreaptă e împroptită de pământ, arma e 
strânsă puternic în stânga, iar piciorul drept îndoit, 
gata de ţâşnit afară la primul semnal de contraa-
tac”.

Departe de țară, făcându-și datoria față de 
aceasta, ca și alți ostași de pe front, Mara poar-
tă tot timpul în suflet pe cei dragi rămași acasă, 
în ,,însemnări” găsim constant  gândurile care-l 
macină față de iubita lui soție, Iulia, și de cei doi 
fii minori, Puiu și Zamfirică. Astfel că, în pauza 
dintre misiuni, în adăpost are timp să se gândească 
la ai săi: ,,Stau în adăpost şi mă gândesc acasă, la 
soţia mea, la copii, apoi la prieteni; la cunoscuţi. 
Nu avem nicio veste din ţară, de la nimeni. Stăm aci 

ca în alt tărâm. Oare ne va prinde iarna pe câmpiile 
lui Taras-Bulba?”, ,,Toată noaptea au tras tunurile, 
mai aprig ca nicicând de când le auzim N-au înce-
tat nici-un răgaz. Am visat soare şi bine. Cred că 
azi nu vom avea nimic rău. E Duminică. Mă gân-
desc că altădată mă duceam la biserică. Plecam cu 
Zamfirică şi cu Puişor de mână. Unde vor fi ei acu-
ma ?”, ,,Primesc o carte poştală de la Iulia. De când 
s-a legat viaţa mea de a ei! Împlinim 7 ani. Mi-e 
gândul tot la ea. Aşa de departe e ea! Acum, sunt 
ani de atunci, făceam versuri pe care le dedicam 
unei tinere fete. Atât de mult iubeam această fată 
care a devenit soţia mea, împletindu-ni-se viaţa şi 
traiul. Numele ei a devenit cel mai frumos nume de 
femeie pe care l-am rostit. Iubeam în anii şcolari 
pe Otilia Cazimir pentru preafrumoasele ei catrene. 
Am găsit apoi aceste versuri de iubire în râsul, în 
privirile şi în gândul acestei fete, Iulia mea! Ea şi 
copiii, Zamfirică şi Puişor, au rămas atâta de de-
parte şi de ani de zile nu ne mai săturam de şedere 
împreună şi în tihnă. Toate gândurile mele le tri-
mit buchet lor, în acest început frumos de iarnă”.
Copleșit de realitățile de pe front , simțind că puțini 
îi înțeleg stările sufletești, Mara găsește resurse tot 
în cei dragi de acasă: ,,Atât de singur mă simt, fără 
nimeni cu care să mă înţeleg. Şi Iulia mea e aşa de 
departe şi Zamfirică şi Puişor...”.

Însemnările lui Ion Mara sunt un imn închi-
nat măreției omului și țării în fața căreia vrea 
să îngenuncheze. Descriind spiritul de sacrifi-
ciu al ostașilor, destoinicia gorjenilor, frumusețea 
limbii române auzită dincolo de fruntariile țării, 
frumusețea și unicitatea Mării Negre, vorbind des-
pre istoria înaintașilor și credința ortodoxă,  Mara 
de fapt deslușește calea spre înțelegerea celei de 
a doua mame a fiecărui român-țara. Și sunt atât 
de numeroase imnurile aduse acesteia! ,,Păşim pe 
pământ străin. Abia acum simţi fiorul despărţirii. 
Aici, la atâta depărtare îţi apar în minte mai întâi ai 
tăi, cei dragi, apoi oraşul, satul, apoi văile, munţii, 
Ţara – „Ehei!...ne ducem, vere! „Rămâne România 
noastră în urmă, bă!...  Om mai vedea-o, maichea !” 
aud vorbind ostaşii gorjeni din jurul meu.”...,, Ma-
rea izbeşte în maluri înfuriată. Prundul e aşternut 
cu piatră măruntă şi nisip. Munţii îşi oglindesc pis-
curile în ape. Când am văzut marea, am exclamat 
toţi:  „Iată marea, marea care udă pământul țării 
noastre!” Marea se prosternă parcă la picioarele 
noastre, cu fruntea căutând să ne atingă picioa-
rele. Îmi vine ca să pun mâna să mângâi apele al-
bastre.”, ,,Şi ca o înveselire a sufletului, întâlnim 
apoi fete frumoase care vin spre oraş, cu coşuri pe 
mână, râzându-ne şi femei care ne mângâie cu pri-
virea. Poartă ciupaguri şi haine albe, mai frumoase 
decât chiar basarabencele. 

Întreb dacă ştiu româneşte. O fată din grup 
răspunde ca s-auzim toţi: ,,Cum să nu, că suntem 
moldovence!”A vorbit cea mai frumoasă dintre ele şi 
niciodată în viaţa mea limba noastră nu mi s-a pă-
rut mai dulce şi mai fermecătoare ca acum”, ,,Un-
de-i Compania noastră, Doamne? – oftează sergen-
tul Sulea. Sufletele ne sunt amărâte, grele. Dar vom 
îndura până la capăt toate, având gândul doar la  o 
singură răsplată şi cea mai mare: Biruinţa Şi ea va 
veni. Se va aşterne peste sufletele noastre ca cea 
mai frumoasă laudă. Parcă o vedem uneori: albă, 
ca un zbor alb de porumbei, plutind undeva la ori-
zont, peste mări şi îndeamnă spre noi, spre frunţile 
noastre înfierbântate şi aprinse. 

Pentru ea s-au jertfit atâţia camarazi, au căzut 
cu ochii la ea, chemând-o”. Finalul ,,notelor” este 

de fapt un imn închinat țării, față de care se simte 
veșnic îndatorat,  la picioarele acesteia dorind să 
îngenucheze:  ,,La ora 7 şi jumătate exact când se 
porneşte ploaia, motorul zbârnâie mai asurzitor şi 
avionul pornind, decolăm încet, luând-o spre zările 
întunecate de ceaţă şi ploaie. 

Inima îmi bate cu putere şi nu ştiu la ce să mă 
gândesc mai întâi. E atâta timp de când am plecat 
din ţară! Trecem peste limanuri de mare care se 
întind ca nişte limbi albastre, peste câmpurile pline 
de apă şi verdeaţă, peste satele cu case mici, cu uli-
ţe largi, care parcă se odihnesc pe marginea lacuri-
lor, ori în fundul văilor. Unde-o începe țara? Mă uit 
pe fereastra în care izbeşte ploaia, dar nu pricep pe 
unde suntem... Parcă ieri am plecat din Tg.Jiu, din 
cantonamentul nostru de la Drăgoeni, în dimineaţa 
aceea limpede de septembrie. Pe drumurile astea 
din stepă ne-am tot dus, fiecare spre un destin ne-
cunoscut, dar toţi sperând în blândeţea lui. Câte 
gânduri nu ne munceau pe noi în zilele şi nopţile de 
veghe din faţa inamicului! Acum unele s-au curmat 
definitiv, altele îşi urmează dureros firul pe linia 
sorții fiecăruia....dar iată helicea înoată în soare. 
Nici nu ştiu cum s-a întâmplat că am trecut acum 
peste nişte câmpuri minunate, ca de mătase, zbu-
răm peste o apă mare cu malurile verzi rapene de 
zăvoaie. E Dunărea şi mai încolo Galaţii. Iată ţara, 
ţara la picioarele căreia aş vrea să îngenunchi. Pes-
te tot ogoare mândre, lanuri verzi, codri minunaţi, 
sate cu biserici albind în soare ca în Abecedare co-
lorate. Ce minune de ţară avem! Văile ei, munţii ei, 
satele ei, oraşele mândre parcă- ţi surâd, parcă-ţi 
trimit salutul spre slăvi... Aterizăm în mijlocul li-
vezilor parfumate, cu iarba crudă şi moale, pline 
de păpădie şi de soare, la Băneasa. Stau uimit de 
atâta frumuseţe, de atâta soare. Parc-aş fi un copil 
care nu ştie ce să facă atunci când e pus deodată în 
faţa unui pom de Crăciun în care ard atâtea lumâ-
nări. Aşa a fost – o adevărată minune pe care ţara 
mea a săvârşit-o poate în semn de salut după ce 
decolasem sub un cer posomorât şi cu ploi, acum 
să aterizăm în plină primăvară încărcată de lumini 
şi de soare.”

În finalul acestei încercări de ,,restituire” a 
însemnărilor de pe front ale unui gorjean, îna-
morat până la ultima suflare de poporul, istoria 
și frumoasa și expresiva limbă românească, pre-
cizăm că, în cuprinsul multor pagini din aces-
tea, istoria acelor vremuri este la ea acasă, Mara 
descriind popoare și spații istorice, moduri de 
viață, invenții, obiceiuri, monumente de artă etc. 
Descriind o mulțime de ipostaze în care au fost 
puși pe front ostașii români, Mara de fapt aduce 
un imn ostașului român,  spiritului românesc, 
moralității creștine, fiind și o pledoarie pentru 
libertatea individului și a națiunilor. Deși lupta 
cu un inamic ai cărui conducători furaseră părți 
din țara sa și încercaseră să-l răpească pe Dum-
nezeu din sufletele oamenilor, când întâlnește 
aspecte pozitive ale acestuia Mara se bucură de 
ele, le-ar vrea ca bunuri ale universalității, ast-
fel libertatea sa este supremă, rostește adevărul 
cu limpezime, arătând că nu are alt stăpân de-
cât pe sine. Manifestând repulsie față de ororile 
războiului la care lua parte, Mara are răspun-
sul adecvat triumfului libertății umane-trăirea 
omului în sfințenia și curăția morală  de sorgin-
te creștină. Privind toate realitățile din unghi 
divin, Mara a încercat și a reușit să vorbească 
despre ,,omul care se apropie de idealul om”.

DUMITRU CAUC
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

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

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

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

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Fauna Domogledului nu este nici ea mai prejos, fi-
ind alcătuită din elemente la fel de originale. 

Pe stâncile calcaroase se încălzesc la soare vipera 
comună și vipera cu corn iar în păduri se poa-
te întâlni broasca țestoasă de uscat, șopârla de 

luncă precum și scorpionul carpatin. Dar gloria Domogle-
dului o reprezintă fauna sa de fluturi zona fiind recunos-
cută drept una din foarte puținele zone ale Europei cu o 

Pe urm
Iorgova
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remarcabilă faună de lepidoptere. Uimitoarea revărsare 
de ,,petale zburătoare”se compune din aprox 1500 specii 
aproape jumătate din numărul  total de specii existent în 
țara noastră.

Datorită peisajului mirific și a abundenței de specii 
floristice și faunistice, Muntele Domogled a fost declarat 
încă din anul 1932 rezervație naturală fiind printre pri-
mele rezervații din țară. Ulterior, incluzindu-se în cadrul 
rezervației și zona stâncăriilor abrupte, rezervația de as-
tăzi are o suprafață de aproape 6000 ha cu posibilitatea 
de a se mări.  

Atât în muntele Domogled cât și în versantul drept al 
Cernei se găsesc fenomene carstice dintre care cele mai 
importante sunt peșterile de la Scorniste, Peștera Hoților 
și Peștera lui Adam. 

Părăsind stațiunea ne continuăm călătoria prin su-
perba Vale a Cernei ce are o direcție incredibil de dreaptă 
fiind formată în urmă cu sute de mii de ani pe puternica 
falie denumită de geologi Falia Cernei. 

Pe drum după ce depășim cascada Babot întâlnim cele 
Șapte Izvoare Calde dominate de o formațiune numită Pia-
tra Baniței. Apoi urmează peretele calcaros al Inelețului 
încununat de faimoșii pini bănățeni și cu grohotișuri la 
poalele sale iar puțin mai încolo cele Șapte Izvoare Reci. 
Din acest loc, după o bucată bună de drum, se ajunge 
în Cerna Sat, în apropierea căruia este necesar să facem 
un popas mai lung pentru vizitarea Cheilor Corcoaiei, o 
adevărată bijuterie a naturii. În continuare drumul urcă 
în serpentine scurte și ajunge la comfluența Cernei cu Io-
vanul unde s-a construit un impunător baraj ce a format 
un lac de acumulare ce poate fi folosit ca bază de agre-
ment ori pentru pescuitul speciilor de munte. Apa acu-
mulată în acesta este dirijată prin tuneluri spre lacul de 
acumulare Valea Mare. Drumul însoțește partea dreaptă 
a lacului și ne poartă printr-un ținut de o frumusețe ră-

pitoare într-un loc unde de sub o îngrămădire de 
lespezi țâșnesc la lumina zilei trei suvoaie de apă 
limpede și rece. Sunt Izvoarele Cernei, un adevărat 
Hercules al surselor carstice, cele mai puternice iz-
voare din țara noastră cu un debit estimat de 1,5-2 
mc/sec. Interesant este faptul că temperatura apei 
este constantă indiferent de anotimp.  

În urma unor laborioase determinări cu trasori 
clasici și speciali, hidrologii au ajuns la concluzia 
că o parte din apele izbucurilor provin din pasul 
Jiu-Cerna iar o altă parte de mult mai departe toc-
mai din zona Soarbele a Retezatului Mic dovedind 
prin aceasta că perimetrul Soarbele-Izvoarele Cer-
nei este cea mai lungă rețea subterană prin care 

circulă apa determinată la nivel național până la 
ora actuală.   

Râul își formează obirșia prin unirea izbucurilor 
ce ies la suprafață din Ciuceava Chirecii, cu apele 
pârâului Cernișoara ale cărui izvoare se află la o 
altitudine de aprox 2070 m sub vârful Paltina. De-a 
lungul albiei sale afluenții mai însemnați se pot ve-
dea pe partea dreaptă, cei de pe partea stângă fiind  
mici cu lungimi ce nu depășesc 2 km. Cerna se var-
să în Dunăre formând un golf larg la contactul cu 
apa fluviului. Dacă am privi din avion Valea Cernei 
aceasta ni s-ar prezenta ca un defileu ce se întinde 
pe mai bine de 40 km.  

                                      MUGUREL PETRESCU
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Mitropolitul Olteniei a sfi nţit noua biserică din Parohia Drăguţeşti, GorjMitropolitul Olteniei a sfi nţit noua biserică din Parohia Drăguţeşti, Gorj

,,Biserica este locul răsplătirii, este locul dăruirii, este locul ,,Biserica este locul răsplătirii, este locul dăruirii, este locul 
hranei noastre duhovniceşti”! hranei noastre duhovniceşti”! 
În ziua de 18 septembrie 2022, 

în Duminica după Înălţarea 
Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul 

Părinte Acad. dr. IRINEU, Arhiepisco-
pul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a 
săvârşit slujba de sfinţire a Bisericii 
cu Hramul «Naşterea Maicii Domnu-
lui» din Parohia Drăguţeşti şi a oficiat 
slujba Sfintei Liturghii, împreună cu 
un ales sobor de preoţi şi diaconi din 
care au făcut parte: Preacucernicul 
Părinte Protoiereu Ionel Câmpeanu, 
Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, Preo-
tul Parohiei Drăguţeşti, Preacucer-
nicul Părinte Raica Cristian Manole, 
PC Părinte Stoenoiu Cosmin (Paro-
hia Drăgoieni) PC Părinte Popescu 
Cosmin (Dobriţa), PC Părinte Grigo-
roiu Nicuşor (Urecheşti), PC Părinte 
Birceanu Pantelimon (Cârbeşti), PC 
Părinte Draica Vasile (Iaşi-Gorj), PC 
Părinte Trufelea Doru (Cârbeşti), PC 
Părinte Pistriţu Alexandru (Iaşi-Gorj), 

PC Părinte Pădureanu Ionuţ (Preaj-
ba), PC Părinte Vătafu Ştefan (Sadu), 
PC Părinte Neofit Stănciulescu (Para-
clisul Mitropolitan «Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil»), PC Părinte Pău-
nescu Anghel («Înălţarea Domnului» 
- Târgu-Jiu), PC Părinte Iacobescu 
Ionuţ (Tâlveşti) şi alţii. A impresionat, 
cu deosebire, şi de această dată, nu-
mărul mare al creştinilor care după o 
zi ploioasă, au beneficiat de o zi în-
sorită, dăruită de Dumnezeu şi care 
au venit la slujbă cu dorinţa de a fi 
împreună cu întreaga comunitate la 
noua Casă a Lui Dumnezeu! Răspun-
surile la strană au fost date de către 
Grupul psaltic al Catedralei Mitropoli-
tane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din 
Craiova, iar, la slujbă au fost prezenţi 
membrii Consiliului Local Drăguţeşti 
în frunte cu Domnul Primar Popes-
cu Dumitru Ion, împreună cu fostul 
primar al comunei, Moşoiu Vasile. La 
sfârşitul slujbei, Preacucernicul Pă-
rinte Paroh Pr. Raica Cristian Mano-
le a fost hirotesit şi ridicat la rangul 
bisericesc de iconom stavrofor pentru 
osteneala în folosul bisericii şi pentru 
aportul său la înfrumuseţarea aces-
tui lăcaş de cult! În continuare, pen-
tru contribuţia la zidirea şi la înfru-
museţarea bisericii, au fost acordate 
următoarele gramate chiriarhale de 
mulţumire din partea Mitropoliei Ol-
teniei: Popescu Dumitru Ion, prima-
rul comunei, Moşoiu Vasile, ing. Vul-

pe Ion, Ghenciu Constantin, Popescu 
Vasile, Crăc Vasile, Boltaşu Ion, Bol-
taşu Nicolae, Boltaşu Ionel, Neamţu 
Iuliana şi Negrea Ion. Printre persoa-
nele foarte apropiate bisericii şi cre-
dinţei dreptmăritoare, ne îngăduim să 
amintim pe următoarele: Ing. Ion Vul-
pe, fost director al C.E. «Oltenia», ec. 
Vasile Popeangă, fost deputat, fostul 
primar al comunei Drăguţeşti, Vasi-
le Moşoiu, actualul primar al comu-
nei Drăguţeşti, Dumitru Ion Popescu, 
familia Daniela şi Cristian Cornea, 
familia Veronica şi Ion Păun, dr. Ti-
beriu Golu, PC Preot Merei Răzvan, 
prof. Sorin Chepea şi alţii. După ce a 
dat citire actului de sfinţire a bisericii, 
Preacucernicul Părinte Protoiereu Io-
nel Câmpeanu a început prin a spune 
că aceasta este ziua pe care a făcut-o 
Domnul, însorită şi frumoasă, când: 
,,Biserica noastră cu hramul «Naş-
terea Maicii Domnului» a îmbrăcat, 

haine de sărbătoare, iar, acest eve-
niment important din viaţa parohiei 
este o împlinire a unui gând al credin-
cioşilor de a ridica o Casă nouă Lui 
Dumnezeu, un loc al întâlnirii noastre 
cu Creatorul Însuşi”, iar, în continua-
re, Părintele Paroh Pr. Raica Cristian 
Manole a spus: ,,Cu vrerea Lui Dum-
nezeu, astăzi, 18 septembrie 2022, 
într-o zi de toamnă, suntem părtaşi 
la acest eveniment din viaţa parohiei 
noastre, moment ce a început cu pu-
nerea pietrei de temelie la acest sfânt 
lăcaş, în anul 2010, septembrie 25. 
Ne bucurăm că Înaltpreasfinţia Sa a 
poposit în mijlocul nostru, în biserica 
parohiei noastre, care s-a realizat prin 
osteneala dumneavoastră şi cu ajuto-
rul unor distinse personalităţi locale 
şi centrale. Aş dori să le mulţumesc 
domnilor primari, consilierilor şi eno-
riaşilor care m-au susţinut, pentru 
că ne-au fost mereu aproape, când 
le-am solicitat sprijinul, asigurându-i 
pe toţi de toată dragostea şi recunoş-
tinţa mea! Aduc sincere mulţumiri şi 
Înaltpreasfinţitului Părinte, Acad. dr. 
IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mi-
tropolitul Olteniei, pentru că astăzi 
a săvârşit Sfânta Liturghie şi ne va 
oferi un cuvânt de învăţătură pentru 
munca noastră şi pentru dragostea 
pe care Arhieria sa o are faţă de aces-
te binecuvântate meleaguri! În semn 
de preţuire, dăruim Înaltpreasfinţiei 
vostre, această sfântă icoană a Mai-

cii Domnului, care este ocrotitoarea 
Parohiei noastre, iar, noi, ne rugăm 
Bunului Dumnezeu să vă dăruiască 
sănătate şi putere de muncă, pentru 
ca să vă ştim acelaşi bun şi înţelept 
păstor şi de acum înainte, un rugător 
pentru noi înaintea Părintelui Ceresc! 
Să aveţi MULŢI ANI, Înaltpreasfinţia 
voastră”, a încheiat cele spuse Preo-
tul iconom stavrofor al parohiei Dră-
guţeşti!

,,Biserica este locul de închinare 
şi locul de întâlnire a noastră cu 
Dumnezeu”! 

În cuvântul de o aleasă învăţătură 
duhovnicească, prin aceasta demon-
strând încă o dată, aceeaşi pedagogie 
teologică exemplară şi de înaltă ţi-
nută, Mitropolitul Olteniei a început 
prin a spune că dintotdeauna este 
o adevărată bucurie să ajungi într-o 
asemenea parohie unde se lucrează 
intens pentru înfrumusețarea Ca-
sei lui Dumnezeu, pentru realizarea 
dorinţelor enoriaşilor, pentru viața 
parohială, ceea ce înseamnă că este 
mai mult decât o bucurie obişnuită, 
atunci când avem asemenea posibili-
tăţi, pentru că: ,,Sărbătoarea de as-
tăzi, din Duminica aceasta de după 
Sfânta Cruce, aduce o împlinire a 
dorinţelor dumneavoastră de multă 
vreme, pentru zidirea unei biserici 
aici, în apropierea celei vechi, pentru 
că s-a simţit nevoia unui lăcaş nou şi 
frumos, mai încăpător, pentru a răs-
punde dorinţelor celor de demult, ale 
strămoşilor dumneavoastră! Aşa se 
face că aici s-a depus osteneală, sâr-

guinţă, şi iată că la sfârşitul acestei 
lucrări frumoase, avem sfinţirea cea 
mult şteptată a bisericii! Deci, noi, 
ne-am străduit şi Dumnezeu a întărit! 
Noi, am cerut şi Dumnezeu a răspuns 
chemării noastre, rugăciunilor noas-
tre la zidirea acestei biserici! Poate 
că unii dintre dumneavoastr au fost 
îndoielnici că vom realita acest lucru, 
dar, iată că acum, putem spune că 
Dumnezeu a biruit şi străduinţa noas-
tră a fost răsplătită cu această «Casă 
a Lui Dumnezeu»! Biserica este, cum 
vedeţi, fraţilor şi surorilor, locul de în-
chinare şi locul de întâlnire a noastră 
cu Dumnezeu! În sfânta biserică tre-
buie să venim întotdeauna, pentru că 
aici Îl întâlnim pe Dumnezeu!.....Aici, 
să fim pregătiţi a aduce lui Dumne-
zeu rugăciunile noastre, a aduce lui 
Dumnezeu viaţa noastră! De aceea, 
Crucea înseamnă renunţare, crucea 
înseamnă răstignire, crucea înseam-
nă despătimire! Pentru că Mântuitorul 
Hristos S-a răstignit pe Cruce pentru 
păcatele noastre, dar, ne cheamă la 
El ca să luăm şi noi crucea noastră, 
ca să mergem după El! Prin cuvinte-
le acestea, Mântuitorul Hristos vrea 
să ne arate că fiecare dintre noi are 
o cruce de purtat. Pentru că unii oa-
meni sunt încercaţi în lumea aceasta, 
cu multe suferinţe, cu multe dureri, 
iar, alţii au o viaţă mai uşoară! Unii, 
cum sunt sfinţii mucenici, de exem-
plu, şi-au dat sângele pentru Hris-
tos, alţii au pătimit, au suferit, alţii 
au dus o viaţă plăcută lui Dumnezeu 
prin fapte bune! Tot ceea ce am primit 
de la Dumnezeu este pe măsura posi-
bilităţilor şi a putinţei noastre de a le 
duce, că nu putem să luăm crucea al-
tuia, nu putem să avem ceea ce luăm 
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de la altul în viaţa noastră, ca să avem 
şi să râvnim crucea altuia, că numai 
pe a noastră trebuie să o ducem! Aşa 
cum spune Mântuitorul, fiecare «să-
şi ia crucea sa şi să-mi urmeze Mie!», 
deci, crucea pe care Dumnezeu ne-a 
dat-o, pe aceea trebuie s-o purtăm cu 
multă răbdare, cu multă chibzuinţă, 
cu multă iubire pentru Atotputernicul 
Dumnezeu! Că Mântuitorul spune: 
«să-mi urmeze Mie!», deci, iată, un lu-
cru foarte important, pe care Mântu-
itorul Hristos îl arată pentru cel care 
trebuie să meargă pe calea mântuirii, 
pe calea pocăinţei! A-L urma pe Mân-
tuitorul Iisus Hristos înseamnă a pri-
vi înainte, a nu te lega de nimic din 
cele pământeşti! Aşa cum spunem la 
Sfânta Liturghie: «toată grija cea lu-
mească să o lepădăm!». Deci, grija cea 
lumească să o lepădăm, şi mai ales, 
când venim la sfânta biserică, să fim 
prezenţi aici, şi cu sufletul şi cu tru-
pul nostru” a reiterat Înaltul Ierarh al 
Valahiei Mici! 

,,Aşadar, Mântuitotul Hristos ne 
cheamă la biserică şi ne îndeamnă 
ca să-I dăruim inima noastră”! 

În continuare, sintetizând cele 
spuse şi dezvoltându-le pe un plan 
superior, Mitropolitul Olteniei a spus 
şi ca un fel de atenţionare: ,,Că de 
multe ori, vrăjmaşul ne duce cu min-
tea, când suntem în sfânta biserică, 
la grijile noastre de acasă! Astfel, că 
urechile noastre ascultă cuvântul Lui 
Dumnezeu, dar, mintea şi sufletul 
nostru sunt departe, la grijile noas-
tre! Şi iată ce spune Mântuitorul Iisus 

Hristos: «Că unde îţi este comoara ta, 
acolo îţi este şi inima ta!». Iar, dacă 
inima ta este la Dumnezeu, de bună 
seamă că ai dobândit comoara vieţii 
veşnice şi deci, inima este dăruită Lui 
Dumnezeu! Pentru cel care este ne-
credincios şi este îndărătnic în viaţa 
sa, inima este dăruită altor păcate 
şi lucruri omeneşti! Aşadar, Mântu-
itotul Hristos ne cheamă la biserică 
şi ne îndeamnă ca să-I dăruim ini-
ma noastră! Vrei să fii fericit în viaţa 
aceasta şi în viaţa cea veşnică, dă-I 
inima Mântuitorului Hristos! Dă-I 
mintea, dă-I cugetul şi dă-I viaţa ta, 
prin toate preocupările tale! Că, aşa 
cum spunem în Rugăciunea «Tatăl 
Nostru», «facă-se voia Ta!», dacă spu-
nem cu tot dinadinsul aceste cuvinte, 
în mod sigur că Mântuitorul Hristos 
face din viaţa noastră un adevărat rai 
pe pământ! Aşa au fost sfinţii care 
i-au dăruit viaţa lui Dumnezeu şi au 
dobândit, în schimb, şi viaţa aceasta, 
dar şi viaţa veşnică! Sunt nenumărate 
modele de sfinţi pentru fiecare dintre 

noi şi putem să-i urmăm întotdeauna! 
Că zice Mântuitorul Hristos: «dacă ci-
neva va dori ca să dobândească viaţa 
aceasta, o va pierde, iar, dacă cine-
va pierde viaţa aceasta pentru mine 
şi pentru Evanghelie, acela o va câş-
tiga»! Vrea să spună că dacă ne în-
grijim de viaţa aceasta, în mod sigur, 
vom muri cândva! De multe ori, ne 
chinuim aici să facem case, să adu-
năm avere, iar, toate acestea, poate 
vor rămâne la nişte oameni care nu 
ne-au iubit niciodată! Aşadar, a ne le-
păda de lucrurile acestea şi a veni la 
biserică, înseamnă să ne construim 
o viaţă frumoasă şi binecuvântată de 
Dumnezeu, o viaţă plăcută Mântuito-
rului Iisus Hristos, care ne va binecu-
vânta atunci când vom trece din viaţa 
aceasta, că ne spuneDomnul: «veniţi 
la mine, binecuvântaţii Tatălui meu, 
de moşteniţi Împărăţia cerurilor»! Pe 
cei care îi va binecuvânta Mântuitorul 
Hristos, acelora le va da ca să moş-
tenească viaţa veşnică! Aşadar, bise-
rica este locul răsplătirii, este locul 
dăruirii, este locul hranei noastre du-
hovniceşti! De aici primim hrană de 
la Tatăl Cel ceresc, că aşa ne spune 
Sfânta Scriptură: «Hrană poporului 
său, Domnul va da şi va binecuvânta 
poporul său cu pace»! Deci, Evanghe-
lia de astăzi, care este aşezată după 
Sărbătoarea Sfintei Cruci, ne îndeam-
nă pe fiecare dintre noi să cugetăm, 
să privim cu atenţie la Sfânta Cruce, 
să ne închinăm întotdeauna şi să-L 
preamărim pe Dumnezeu în viaţa 
noastră, să nu uităm niciodată că tre-
buie să biruim cu Sfânta Cruce toate 
poftele acestea lumeşti şi trecătoare! 
Numai culegând aceste vlăstare cura-

te în viaţa noastră, putem să aducem 
un dar pentru bogăţia Lui Dumnezeu! 
Deci, în primul rând, cei care s-au os-
tenit pentru construirea acestei sfinte 
biserici, vor afla răsplată în ceruri! Că 
zicem la rugăciune: «Binecuvintează, 
Doamne, pe cei ce iubesc frumuse-
ţea Casei Tale»! Aşadar, cei care au 
înfrumuseţat această sfântă biserică, 
Dumnezeu îi va răsplăti şi le va da cele 
folositoare în locul celor pământeşti! 
Şi dumneavoastră, cei care aţi venit 
la Sfânta Liturghie şi aţi luat parte 
cu atenţie la sfânta slujbă, veţi primi 
răsplată de la Cel ceresc, pentru că 
El este milostiv şi iubitor de oameni, 
pentru că El nu rămâne niciodată da-
tor nouă! Să nu-i uităm pe cei care au 
contribuit la această frumoasă zidire! 
De aceea, ne rugăm Bunului Dumne-
zeu să le dăruiască, în locul celor pă-
mânteşti, cele cereşti! Îi felicităm pe 
toţi şi Dumnezeu să vă dea sănătate 
şi multă bucurie de la Mântuitorul Ii-
sus Hristos! Amin”!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Nr. 330358/20.09.2022 

Anunţ referitor la deschiderea procedurii de transparenţă 
decizională a procesului de elaborare a unui proiect de hotarâre

Astăzi, 20.09.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, anunţă deschide-
rea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Pro-
iectului de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consul-
tării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
„Operațiuni cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 
63548, situat în strada Panduri, nr. 131F, municipiul Târgu Jiu, pentru 
lucrări de construire locuințe individuale și infrastructură”

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: 
•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul 

Municipiului Târgu Jiu; 
• Raportul de specialitate întocmit de  Direcția urbanism și amenajarea 

teritoriului; 
• Raportul final al informării și consultării publicului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Avizul 

Arhitectului șef al Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
• Planul Urbanistic Zonal elaborat de S.C. ARHIGUIDE S.R.L., avizele și 

acordurile obținute;
Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la Secțiunea Con-

siliul Local – Legea Transparenței
• la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, din Bd. Constan-

tin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până 
la data de 04.10.2022:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.
ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constantin 
Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru informarea 
cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul 
de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării publi-
cului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Operațiuni 
cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 63548, situat 
în strada Panduri, nr. 131F, municipiul Târgu Jiu, pentru lucrări de 
construire locuințe individuale și infrastructură” 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publica-
te pe pagina de internet a instituţiei, la la Secțiunea Consiliul Local – Legea 
Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată 
în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în 
care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest 
lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 04.11.2022. 

Data finalizare termen anunț: 04.11.2022. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

 Repar și/sau schimb compo-
nente la laptopuri și calculatoare. 
Înlocuiesc Display, tastatura, mouse-
pad, baterie, ventilator / Cooler, pas-
tă termoconductoare, placă de bază, 
procesor, memorii RAM, HDD / SSD, 
unitate optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, programe, 
drivere, soluții Antivirus. Devirusez 
sistem de operare. 

Mă deplasez la domiciliul clientu-
lui. 

Telefon: 0731984506.

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

DiverseDiverse MatrimonialeMatrimoniale

Domn din comuna Scoarța do-
resc o doamnă care poate să locuiască 
la mine acasă, vârstă 60 ani. Telefon: 
0763241100.

Executăm acoperișe, mansar-
de, orice tipuri de reparații și vop-
sitorii acoperișe. 

Telefon: 0728544356.

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 



    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        
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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 fabrică 
pâine - 663 mp, teren 2.021 
mp, deschidere la Drumul 
Național Motru – Dr. Tr. Seve-
rin 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. 0731019896.

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

Închiriez apartament 3 
camere, decomandat, complet 
mobilat lângă Parângu. Chirie 
negociabilă. 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare 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, car-
tier Iezureni, suprafață 3000 
mp, deschidere 30 m, parce-
labil. 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.

 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)

 Vând două plațuri de 

veci în Cimitirul Municipal 

Tg-Jiu, intrarea principală si-

tuat în aripa dreaptă, secția I. 

Preț negociabil, detalii la nr. 

telefon 0701025608.

  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 

pivniță, fânar, magazie cere-

ale, fântână în curte, 0,25 ha 

teren arabil, posibilități de a 

crește păsări, animale mari și 

porci. Telefon: 0720450404 

 Vând 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. 

 Cumpăr trei struți, la 
3 luni (2F + 1M). Rog multă 
seriozitate. Doresc preț în lei. 
Telefon: 0730839821.

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

ComemorăriComemorări

Funcția propusă: Manager de proiect 
în domeniul construcțiilor - 1 persoană

CANDIDATUL IDEAL: 
Persoană ambițioasă, cu minimă experiență în dome-

niul Construcțiilor, specializare Instalații/CFDP.
Lucrarea se va desfășura în județul Gorj, șantier pe raza 

Orașului Turceni.
Lucrarea propusă pe raza Orașului Turceni  reprezintă o 

lucrare edilitară de apă-canal.
DESCRIEREA JOBULUI:
S.C. FRASINUL S.R.L. din Bistrița-Năsăud cu o expe-

riență de peste 20 de ani în domeniu, Frasinul SRL a început 
din anul 2007 să activeze doar în domeniul construcțiilor, 
fiind specializată în - Construcții civile - industriale – 
agricole.

- Construcții de drumuri din care drumuri Naționale, 
județene, locale, agricole și forestiere.

- Construcții Hidrotehnice.
- Construcții de Poduri cu structura din beton cât și 

Poduri Metalice.
- Construcții Rezidențiale.
- Lucrări edilitare de apă și canal.
Responsabilități:
* Studiază Proiectul Tehnic și documentația tehnico-

econimică în  vederea pregătirii execuției;
* Supervizează activitatea șefului/șefilor de șantier/

echipelor care  asigură realizarea lucrărilor;
* Informează în scris, periodic, conducerea societății cu 

privire la stadiul fizic și valoric al execuției lucrărilor.
* Coordonează  în  permanență relațiile cu subantre-

prenorii, clienții și beneficiarii.
Cerințele postului:
* studii superioare profil tehnic (Facultatea de 

Instalații/Construcții)
* experiență de minim 2 ani pe o poziție similară sau șef 

șantier.
* aptitudini tehnice dovedite în proiecte anterioare 
* operare PC- MsOffice, AutoCad
* permis de conducere categoria B
* bune abilități și aptitudini de organizare, planificare,  

relaționare și comunicare eficientă.
Ce oferim?
* pachet salarial motivant.
* mediu de lucru dinamic și echipă competitivă
*oportunități reale de dezvoltare profesională și 

personală
* Mașină de serviciu pentru deplasări;
* Program: 8h/zi.
Persoană de contact: 
Director general - Larionesi Iacob - tel: 0768099905

C.V. se pot transmite la adresa de email: 
frasinulbn@yahoo.ro

Anunț 
angajare

 Vând țuică de pru-
ne, mere, pere, din vin, 40 
și 50°. Preț negociabil. Tel.: 
0764770614 
 Vând garsonieră confort 

II în zona CAM, str. Construc-
torilor, parter, suprafață 22 
m², cu îmbunătățiri: centrală 
termică pe gaz, baie, bucă-
tărie, cameră decomandată, 
gresie, faianță, parchet. Tel.: 
0767387350.

r Astăzi, 21 septembrie 
2022, sufletele noastre vibrea-
ză și ochii lăcrimează, la come-
morarea a 34 de ani de la dece-
sul tatălui și bunicului nostru 
învățător VASILE PUPĂZAN, 
din Timișeni-Fărcășești, amin-
tire care nu vrea să moară pen-
tru că a strălucit la catedră și 
în societate. 

Pedagog desăvârșit, cu o 
înaltă cultură generală, cu 
măiestrie și grijă părinteas-
că, a aprins flacăra științei de 
carte în sufletele a peste 40 
generații de copii, azi oameni 
cu funcții importante.

A fost sfătuitor și îndrumător de bine pentru lume, 
având un comportament civic deosebit. De asemenea, a fost 
un patriot desăvârșit pe timpul războiului al-II-lea mondial, 
fiind comandant de companie, a fost decorat cu ordine și 
medalii.

Pentru tot ce a făcut, merită cu prisosință un pios oma-
giu și veșnică recunoștință. O rugăciune, lacrimi și flori la 
mormânt.

Copiii și nepoții
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Cere sprijin pentru reabilitarea bisericii Cere sprijin pentru reabilitarea bisericii 
de lemn din Strâmba-Jiude lemn din Strâmba-Jiu
Biserica de lemn din Strâmba Jiu a in-

trat într-un amplu proces de reabilitare. 
Investiția depășește 600.000 de lei, iar 

preotul paroh face apel la credincioși pentru a da o 
mână de ajutor. 

„Cheltuielile se ridică la suma de 650.000 lei 
(sablare, tratament multiefect, ignifugare, vopsi-
re cruci, schimbare învelitoare de șiță-șindrilă pe 
biserică, aghiasmatar și poartă, refacerea gar-
dului, culoare și bait-lac pentru protecție). Cine 
dorește să devină ctitor și binefăcător al acestei 

bisericii poate dona direct - primind chitanță sau 
în contul parohiei - PAROHIA STRÂMBA JIU IBAN - 
RO70RNCB01490421022700001. Nădăjduim și în 
sprijinul Primăriei orașului Turceni promis în mod 
verbal. Înscrierile pentru asigurarea mesei munci-
torilor se fac la părintele paroh Făiniși A. Doamne 
ajută!”, se arată pe pagina de facebook a Parohiei 
Strâmba Jiu. Biserica poartă hramul Sf. Cuvioa-
se Parascheva, fiind ridicată în anul 1998, în stil 
maramureșean, din lemn de stejar și brad.

I.I.

Un liceu din Gorj are Un liceu din Gorj are 
nevoie de bucătarnevoie de bucătar

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” 
din Târgu Cărbunești face angajări. 
Unitatea de învățământ organizează 
concurs de recrutare pentru ocupa-
rea, pe perioadă determinată, a pos-
tului de bucătar debutant.

Se caută persoane cu studii me-
dii, care dețin certificat de calificare 
în meseria de bucătar și care sunt 
disponibili la un program de muncă 
flexibil. Nu se cere vechime. 

Candidații trebuie să prezinte co-
pia fișei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale sau o reco-
mandare de la ultimul loc de mun-
că.

Concursul are loc luna viitoare și 
va consta în trei probe. Proba scri-
să are loc pe 17 octombrie, iar proba 
practică și interviul, pe 18 octom-
brie.

I.I.
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A fost stabilită ora partidei cu Slatina
Handbalistele de la CSM Târgu Jiu vor juca duminică, 

25 septembrie. Partida cu CSM Slatina din Liga Florilor se 
va disputa începând cu ora 18.00. Având în vedere cererea 
mare de bilete, tichetele au fost deja puse în vânzare de către 
reprezentanții clubului gorjean. Acestea pot fi achiziționate 
de la sediul CSM Târgu Jiu (b-dul Constantin Brâncuși, nr 
6), marți și joi între, orele 08.00 – 17.00, miercuri, între orele 
08.00-16.00, și vineri, între orele 08.00-14.00. De aseme-
nea, duminică, începând cu ora 17.00, biletele vor fi puse în 
vânzare și la Sala Sporturilor. Prețul este de 15 lei. Copiii cu 
vârsta de până la 18 ani au acces gratuit, în limita locurilor 
disponibile, în baza certificatului de naștere (copie), a carne-
tului de elev sau a cărții de identitate. CSM are o victorie și 
trei înfrângeri în Liga Florilor.

CĂTĂLIN PASĂRE

Tinerii sportivi  pre-
gătiți de Mădălin 
Gorjanu au avut un 

weekend reușit la competiția 
de lupte Cupa Aktiv Mo-
tru. Nicolae Curcă, Denis 
Frumușelu și Yanis Peciuc au 
urcat pe pe podium la catego-
riile lor de greutate. 

Întrecerea s-a desfășurat 
în Sala de Sport a Colegiului 
Tehnic Motru. Yanis Peciuc a 
obținut locul 2 la categoria 40 
de kg, iar Nicolae Curcă (65 
de kg) și Denis Frumușelu 
(100 de kg) au plecat acasă 
cu ,,bronzul”.

Luptătorii de la CSM Târgu Luptătorii de la CSM Târgu 
Jiu, medaliați la MotruJiu, medaliați la Motru

,,Am participat cu sportivii 
clubului nostru la un turneu 
care începe să capete interes 
pentru cluburile mari din țară 
și asta face ca acest turneu să 
fie din ce în ce mai puternic. 
Vreau să-i felicit pe sportivii 
care au reușit rezultate poziti-
ve și să le mulțumesc pentru 
atitudinea avută pe saltea. A 
fost un turneu de verificare 
foarte bun înaintea Campi-
onatului Național care este 
luna viitoare. 

Din păcate apar și acci-
dentări și nu am putut să 
verificăm toți sportivii care 

sunt în vederea mea pentru 
campionatele naționale”, a 
precizat antrenorul Gorjanu 
pentru csmtargujiu.ro.

Cupa Aktiv Motru s-a aflat 
la a doua ediție și a adunat 
sportivi de la peste 20 de 
cluburi din țară. 

De asemenea, la competiție 
au participat și trei entități 
sportive de peste hotare. 

Este vorba despre 
Wrestling Club Chișinău 
(Moldova), Leonidas Wrestling 
Team (Grecia) și RK Proleter 
(Serbia).

CĂTĂLIN PASĂRE

Doar trei meciuri au ju-
cat baschetbaliștii gorjeni de 
la reunire, iar astăzi vor dis-
puta ultimul amical înainte 
de startul sezonului. Echi-
pa noastră s-a deplasat la 
București, pentru confrunta-

Ultimul test pentru baschetbaliști
rea cu Dinamo. Partida înce-
pe la ora 18.00. Până acum, 
elevii lui Claudiu Alionescu 
au înregistrat doar înfrângeri 
în jocurile-test. 

Din păcate, bucureștenii 
nu au mai putut organiza un 

turneu de verificare și, ast-
fel, gorjenii vor rămâne doar 
cu patru amicale în această 
toamnă.

,,Întâlnim în ultimul ami-
cal, Dinamo. Gruparea 
bucureșteană se anunță o 
echipa cu pretenții în viitorul 
sezon. Pentru noi este foar-
te bine că jucăm împotriva 
unui astfel de adversar. Din 
păcate, este ultimul amical, 
o situație pe care nu ne-am 
dorit-o. Încercăm să punem la 
punct ultimele detalii înainte 
de începerea campionatului”, 
a precizat Alionescu.

CSM Târgu Jiu va debu-
ta în noua ediție din LNBM 
pe 28 septembrie, împotriva 
nou-promovatei CSM Târgu 
Mureș. 

Partida va avea loc în Sala 
Sporturilor.

CĂTĂLIN PASĂRE

Au fost stabilite data și ora 
partidei dintre Viitorul Târ-
gu Jiu și Dinamo București. 
Meciul contează pentru play-
off-ul Cupei României. Con-
fruntarea a fost programată 
joi, 29 septembrie, de la ora 
21.30, și va avea loc pe Sta-
dionul Municipal din Târgu 
Jiu. Câștigătoarea se califică 
în grupele competiției. An-
trenorul Florin Stîngă a de-
clarat că, după victoria din 
campionat, toată lumea vede 
formația gazdă favorită. Prin-
cipalul gorjenilor are însă o 
situație delicată de gestio-
nat, având în vedere că pes-
te câteva zile se va deplasa 
la Galați, pentru duelul cu 
Oțelul. Obiectivul principal al 
Viitorului rămâne intrarea în 
play-off-ul ligii secunde.

,,Este o oră frumoasă pen-
tru fotbal, chiar dacă pe noi ne 
dezavantajează, pentru că ju-
căm la Galați duminică, la ora 
11.00.  Suntem profesioniști, 
ne respectăm și vom încer-
ca să arătăm cât mai bine în 
ambele jocuri. Ambele echipe 

Florin Stîngă: Nu mi-aș fi  
dorit să cădem cu Dinamo

își doresc să meargă mai de-
parte. Sincer, nu mi-aș fi do-
rit să cădem cu Dinamo, dar  
asta e situația și trebuie să 
ne calificăm. Cu siguranță, ei 
își doresc revanșa și toată lu-
mea are acum așteptări de la 
noi să o batem pe Dinamo. Cu 
o echipă de Liga 1, altfel am 
fi abordat și noi jocul și altfel 
ar fi fost situația pe care aș fi 
dorit să o gestionez. Personal, 

mă tentează grupele Cupei 
României. Orice meci mă ten-
tează și sper să câștigăm. Tre-
buie să avem inteligența nece-
sară să gestionăm situația. Şi 
meciul cu Galați este la fel de 
important pentru club”, a pre-
cizat Stîngă. Gorjenii au tre-
cut cu 2-0 de Dinamo 
București în meciul din 
campionat.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Clasament Superliga

Loc Echipa    M V E I  Gol  +/- Pct
1. Farul Constanţa   11 7 3 1 22-10  12  24
2. Fotbal Club Rapid 1923 SA 11 8 0 3 12-6    6  24
3. AFC Hermannstadt   10 6 4 0 15-7    8  22
4. FC CFR 1907 Cluj SA    9 6 0 3 16-9    7  18
5. Universitatea Craiova  10 5 2 3 13-12    1  17
6. ACS Petrolul 52   11 5 2 4 11-12   -1  17
7. ACS Sepsi OSK   11 4 4 3 18-8  10  16
8. AFC UTA Arad   11 4 3 4 11-13   -2  15
9. U Craiova 1948 SA   11 4 2 5 12-11    1  14
10. ACS Campionii FC Argeş  11 4 1 6 9-15   -6  13
11. SC FC Voluntari SA  11 3 3 5 8-11   -3  12
12. AFC Botoşani   10 3 3 4 9-16   -7  12
13. AS FC Universitatea Cluj  11 2 4 5 7-11   -4  10
14. SC Fotbal Club FCSB SA    9 1 5 3 11-15   -4    8
15. CS Mioveni   11 1 3 7 6-16 -10    6
16. AFC Chindia Târgovişte  10 0 3 7 10-18   -8    3

Superliga - Sezon Regular - 
Meciurile Etapei 11

SC FC Voluntari SA 1 - 0 U Craiova 1948 SA

ACS Petrolul 52 1 - 3 Farul Constanţa 

AFC UTA Arad 1 - 2 AFC Hermannstadt

ACS Sepsi OSK 7 - 0 AFC Botoşani

Fotbal Club Rapid 1923 SA 2 - 1 CS Mioveni 

 AS FC Universitatea Cluj 1 - 0 AFC Chindia Târgovişte 

       Universitatea Craiova 2 - 1 SC Fotbal Club FCSB SA

ACS Campionii Fotbal Club Argeş 0 - 1 FC CFR 1907 Cluj SA

Fundașul Universității 
Craiova, Bogdan 
Mitrea (34 de ani), a 

avut un sfârșit de săptămână 
perfect. Trupa din Bănie s-a 
impus cu 2-1 în fața rivalei 
FCSB, iar jucătorul venit de 
la Sepsi a marcat primul său 
gol în alb-albastru. Mai mult, 
apărătorul central a fost con-
vocat și la echipa națională 
după accidentarea lui Vlad 
Chiricheș. Marți, Mitrea a fost 
inclus și în echipa etapei, fi-
ind singurul jucător ,,oltean” 
din 11-le ideal. 

,,A înscris pentru prima 
dată în tricoul Universităţii 
şi a ajuns la 32 de reuşite în 
Superliga României”, a notat 
lpf.ro.

După încheierea etapei a 
11-a, Craiova ocupă locul 5 
în Superligă, dar are un joc 
mai puțin.

Mitrea, în echipa 
etapei

Echipa etapei în viziunea LPF
PORTAR: Mihai Popa (FC 

Voluntari / 21 de ani). 
FUNDAŞI: Mihai Butean 

(FC Hermannstadt / 26 ani), 
Bogdan Mitrea (U Craiova / 
34 de ani), Cristian Săpunaru 
(Rapid / 38 de ani), Mario 
Camora (CFR Cluj / 35 de 
ani). 

MIJLOCAŞI: Anass 
Achahbar (Sepsi OSK / 28 
de ani), Lukáš Droppa (FC 
Voluntari / 33 de ani), Baba 
Alhassan (FC Hermannstadt 
/ 22 de ani). 

ATACANŢI: Mario Rondón 
(Sepsi OSK / 36 de ani), 
Alexandru Tudorie (Sepsi 
OSK / 26 de ani), Denis Alibec 
(Farul / 31 de ani). 

ANTRENORUL ETAPEI: 
Gheorghe Hagi (Farul / 57 de 
ani). 

CĂTĂLIN PASĂRE


