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Noul Renault Megane Noul Renault Megane 
E-TECH, o bijuterie E-TECH, o bijuterie 

electrică pe patru roțielectrică pe patru roți
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,,Salariul minim 3000 de lei ,,Salariul minim 3000 de lei 

poate fi  aplicat de la începutul anului viitor”poate fi  aplicat de la începutul anului viitor”

Firma lui Bălțoi își cere garanția de Firma lui Bălțoi își cere garanția de 
execuție după fi nalizarea Căminului Cultural execuție după fi nalizarea Căminului Cultural 
Bumbești-Pițic! Bumbești-Pițic! Banii s-au evaporatBanii s-au evaporat

Proiecte PNDL 
fi nalizate în Gorj. 

Drumuri reabilitate 
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Controale ale ANRE la operatorii Controale ale ANRE la operatorii 
de distribuție a energiei electrice de distribuție a energiei electrice 

Autoritatea Naţională pentru Protec-
ţia Consumatorilor (ANPC Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Energie 
(ANRE) a demarat acţiuni de control 
inopinate la şase operatori de distribu-
ţie a energiei electrice, pentru a verifi-
ca modul de îndeplinire a obligaţiei le-
gale privind citirea indexului grupului 
de măsurare al clienţilor casnici la un 
interval de maximum trei luni, în ve-

derea emiterii facturilor de 
regularizare.) anunță 

că a început acţiuni 
de control în întrea-
ga ţară la furnizorii 
de energie electrică, 
în urma creşterii 
numărului de recla-

maţii înregistrate de 
la consumatori în ceea 

ce priveşte modul de 
calculare a facturi-
lor la energie elec-

trică, din ultima 
perioadă.

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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,,Alegerile noastre în viaţă arată cine suntem, mult mai mult ca abilităţile noastre" – J. K. Rowling,,Alegerile noastre în viaţă arată cine suntem, mult mai mult ca abilităţile noastre" – J. K. Rowling
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Mauriţiu, † Ss. Mauriţiu, 
ofiţer, şi îns. m.; ofiţer, şi îns. m.; 
Silvan, pustnicSilvan, pustnic

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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La insistența PSD, vor crește pensiile La insistența PSD, vor crește pensiile 
și salariul minim!și salariul minim!

Mă uit din tren pe geam
singurul tren care aleargă spre libertate
pe care eu încă nu o am
dar sper că de ea încă să am parte
trenul care doar el poate spune
ce mai e nou pe această lume
în compartiment mai sunt cu mine
și alți călători îi cunosc bine
și-îi descos prin diferite întrebări
trenul alergă în patru zări
și mie încă nu îmi e teamă de încercări
trenul mă duce pe munte sus
spre apus și n-a răsărit nici luna
cum răsare întotdeauna
când eu stau la taifas
tăcut și fără glas
în zilele care mi-au mai rămas

Trenul

Motto: „Mai bine mai târziu 
decât niciodată.”

Zicere românească

Avem și vești bune, dar 
și altele proaste. Chiar 
dacă în aceste zile tem-

peraturile sunt mai scăzute decât 
normalul acestei perioade, iar în 
unele locuri a și nins – mai ales 
la înălținmi de peste 1.600 de 
metri, ei bine, de săptămâna vi-
itoare vremea se încălzește. La 
Peștișani, de pildă, s-a trecut la 
plapumă nu și la foc în sobe.

ÎN ALTĂ ORDINE DE IDEI, 
Uniunea Europeană pune șaua 
pe companiile de energie, care și-
au majorat nejustificat prețurile 
la Kilowatul/oră și deci și profi-
turile pe seama cetățenilor Euro-
pei.

PUTIN AMENINȚĂ. Autocra-
tul președinte al Federației Ruse, 
Vladimir Vladimirovici Putin, su-
părat nevoie mare pe eșecurile 
armatei sale invadatoare pe  fron-
tul din Ucraina a anunțat mo-
bilizarea parțială a rezerviștilot, 
în jur de 300.000 de „celoveci”, 
dintre cei cu pregătire militară. 
Veștile de pe frontul de Est și din 
Sudul Ucrainei, evident proaste, 
l-au enervat la culme. Din acest 
motiv, chiar dacă Armata Roșie 
nu face față nici măcar glorioa-
se armate ucrainene, Putin se dă 
cocoș vorbind pentru prima dată 
în fața națiunii ruse de la începu-
tul invaziei aberante împoptriva 
Ucrainei și amenință inclusiv cu 
folosirea armelor nucleare. Con-
form unui general român, fost șef 
de stat major, așa ceva nu va fi 
posibil întrucât la Moscova mai 
sunt și generali sănătoși la cap. 
Diferiți de ministrul rus al Apără-
rii, Serghei Șoigu, și de generalul 
Gherasimov, Șeful Statului Major 
și, o vreme, comandantul trupe-
lor ruse din Ucraina.

PEDEPSIREA TINERILOR 
LIBERALI LIBERTINI. Primul 
ministru al României, Generalul 
în rezervă Nicolae Ciucă, totoda-

tă și președinte al pretinsului Par-
tid Național Liberal, s-a arătat de-
ranjat de scandările injurioase ale 
petrecăreților din Organizația Tine-
rilor Liberali, pe Litoral, în stațiunea 
Venus, la adresa Partidului Sosial 
Democrat. Care tineri liberali, ce se 
cred frumoși și liberi, i-au jignit pe 
social-democrați, după modelul lor – 
Preș. Klaus Werner Iohannis -, care 
nu demult îi jignea ca fiind „ciuma 
roșie”, iar injuria „M**e PSD” o apre-
cia ca „opinie politică”. Așa că, dem-
nul Nicolae Ciucă i-a cerut președintei 
TL, Mara Mareș, o listă cu toți aceia 
care la petrecerea cu pricina l-au imi-
tat pe Preș. Klaus Werner Iohannis, 
spre a-i pedepsi. Și a început cu des-
tituirea din funcția de secretar gene-
ral al TL, taman șeful petrecăreților, 
plus înlăturarea lui din guvern, unde 
deținea portofoliul de subsecretar de 
stat la o Agenție guvernamentală. Iar 
Mara Mareș este obligată să prezinte 
lista cerută luni, în ședința Biroului 
Politic Național al pretinsului Partid 
Național Liberal.

CERERE ABERANTĂ. Ca și cum 
nu ar fi destul de greu de gestionat 
criza facturilor de energie electrică, 
miercuri a apărut și o solicitare biza-
ră din partea lanțurilor de magazine. 
Care cer, nici mai mult nici mai puțin 
decât sprijinul statului în plafonarea 
și compensarea consumului de ener-
gie al lanțurilor de magazine. Ca și 
cum statul român ar fi un sac fără 
fund.

Numai că statul român are dato-
rii doar către cetățenii săi, pe care-i 
susține pânăî în 31 martie 2023 în 
criza creată de facturile la energia 
electrică, iar ajutorul de 50 de bani la 
litrul de combustibil s-a extins până 
la finele anului 2022. 

Au fost discuții aprinde în coaliție, 
pretinsul PNL agreând numai 
susținerea pentru consumul de ben-
zină, pe motiv că motorina este de im-
port, UDMR susținea o altă variantă, 
iar Partidul Social Democrat – cel mai 
mare partid din Parlamentul Români-
ei – a dorit să nu se facă nicio dis-
criminare, adică vor fi acordați 50 de 
bani și pentru benzină, dar și pentru 

motorină.
MAJORĂRI DE PENSII ȘI A SA-

LARIULUI MINIM. Insistența Par-
tidului Social Democrat, în special 
a președintelui Marcel Ciolacu și a 
ministrului Muncii, Marius Budăi, a 
dat roade. Marius Budăi, ca un veri-
tabil profesionist în domeniul Mun-
cii ce este, a discutat și cu Comisa-
rul Muncii din Comisia Europeană, 
iar anunțurile sale cu creșterea pen-
siilor, de fapt a punctului de pensie, 
cu 10% de la 1 ianuarie 2023, ca și 
majorarea salariului minim la suma 
de 3.000 lei brut sunt fezabile. Prim-
ministrul Nicolae Ciucă ar fi dorit ca 
aceste anunțuri să fie făcute după 
ce se creionează Bugetul de stat pe 
anul 2023, dar creșterea economică 
va fi susținută și în lunile următoa-
re. Motiv pentru ministrul Finanțelor 
Publice, Adrian Câciu(PSD), să fie 
optimist iar creșterile anunțate de 
ministrul Muncii, Marius Budăi, se 
vor face. 

În plus, prim-ministrul Români-
ei, Nicolae Ciucă, ca fost general și 
Om de onoare va merge la Bruxelles, 
împreună cu liderul Partidului Soci-
al Democrat, Marcel Ciolacu, și vor 
avea o nouă discuție lămuritoare cu 
Comisarul Muncii din Comisia Eu-
ropeană.

ION PREDOȘANU
 
P.S. Șoc pentru o familie din Si-

biu după ce a primit o factură la 
electricitate de peste 33.000 de lei. 
Asta din pricină că factura s-a emis 
pentru ultimii trei ani, dar furni-
zorul a acceptat o reeșalonare (Ion 
Predoșanu)

și de tren mă rog să mai stea
atât cât pe cer mai este o stea
și eu mai vreau și aș mai vrea
chiar dacă vremea e mai rea
și-l rog pe mecanic să bage cărbuni
să nu stea din drum
locomotiova să scoată încă fum
și eu să văd și tu să vezi
cum trenul aleargă prin păduri și livezi.

ION CĂPRUCIU
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Controale ale ANRE la 
operatorii de distribuție 
a energiei electrice 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie 
(ANRE) a demarat acţiuni de control inopinate la şase 
operatori de distribuţie a energiei electrice, pentru a 
verifica modul de îndeplinire a obligaţiei legale privind 
citirea indexului grupului de măsurare al clienţilor cas-
nici la un interval de maximum trei luni, în vederea 
emiterii facturilor de regularizare.

Potrivit unui comunicat de presă al autorităţii de regle-
mentare, controalele vizează companiile Distribuţie Energie 
Electrică România, Distribuţie Energie Oltenia, Delgaz Grid, 
E-Distribuţie Muntenia, E-Distribuţie Banat şi E-Distribuţie 
Dobrogea.

,,Importanţa citirii indexului aparatului de măsură de către 
operatorul de distribuţie şi transmiterea acestuia furnizorului 
este esenţială întrucât furnizorul are obligaţia facturării can-
tităţilor reale de energie electrică consumate, pe baza acestui 
index", notează ANRE.

Instituţia a mai efectuat acţiuni de control, pe aceeaşi te-
matică, şi a aplicat operatorilor de distribuţie de energie elec-
trică, pentru neregulile constatate în perioada 1 mai 2020 - 31 
decembrie 2021, sancţiuni contravenţionale în valoare totală 
de 4,86 milioane de lei, după cum urmează: Distribuţie Ener-
gie Electrică România (1,070 milioane de lei), Distribuţie Ener-
gie Oltenia (590.000 lei), Delgaz Grid (800.000 lei), E-Distribu-
ţie Muntenia (800.000 lei), E-Distribuţie Banat (800.000 lei) 
şi E-Distribuţie Dobrogea (800.000 lei). ANRE precizează că, 
în anul 2022, s-au primit 615 petiţii în legătură cu necitirea 
indexului aparatului de măsurare a energiei electrice de către 
operatorii de distribuţie a energiei electrice.

A.S.

Zilele Comunei 
Bumbești-Pițic s-au 
organizat în aceas-

tă lună în curtea Căminu-
lui Cultural reabilitat de că-
tre Primacons, în condițiile 
în care investiția nu era 
recepționată. 

Mai mult, festivitatea, 
spun chiar consilierii locali, a 
avut loc în timp ce patronul 
societății respective trans-
mitea adrese către primărie 
somând instituția publică 
să îi achite garanția de bună 
execuție pentru investiția cu 
care primarul comunei s-a lă-
udat la această manifestare. 

Bălțoi a rămas însă cu so-
licitarea deoarece primăria nu 
are banii necesari sa îi resti-
tuie garanția, asta deoarece 

Firma lui Bălțoi își cere garanția de Firma lui Bălțoi își cere garanția de 
execuție după fi nalizarea Căminului Cultural execuție după fi nalizarea Căminului Cultural 
Bumbești-Pițic! Banii s-au evaporatBumbești-Pițic! Banii s-au evaporat
O situație ieșită din comun se înregistrează, de o lună 
de zile, la Primăria Bumbești-Pițic. Mai exact, urmare a 
unei greșeli sinonime însă cu neglijența în serviciu, fir-
ma afaceristului Bălțoi de la Slatina, Primacons Group 
SRL, a fost prejudiciată cu o sumă de 420.000 de lei. 
Banii reprezintă garanția firmei pentru lucrarea de rea-
bilitare a căminului cultural din localitate, suma care, 
din eroare, s-ar fi strecurat în contul aferent lucrări-
lor la școala gimnazială din comună. Garanția firmei 
s-a cheltuit astfel, chiar cu acordul consilierilor locali, 
anunțați recent, în scris, de către Curtea se Conturi 
Gorj, de greșeala comisă. Cert este că Bălțoi bate din 
picior și își cere înapoi banii lăsați garanție pentru o lu-
crare a cărei recepție întârzie tocmai din acest motiv.

banii în cauză s-au cheltuit 
pe școala gimnazială. 

Bălțoi și-a făcut școala!

Practic, deși contabilitatea 
primăriei nu avea voie să se 
apropie de garanția Prima-
cons, din eroare sau prostie, 
noul contabil al instituției a 
băgat banii respectivi în con-
tul pentru reabilitarea scolii 
gimnaziale a comunei. La fi-
nal de an 2021, consilierii lo-
cali au fost rugati să  aprobe 
folosirea acestor bani pentru 
școală, motivandu-se de că-
tre primar că banii dacă nu 
sunt cheltuiți vor fi pierdut. 
Consilierii, de bună credință, 
au votat cheltuirea și a ce-

lor 420.000 de lei pe care ii 
pretinde,pe buna dreptate, 
Bălțoi.

Grav este că aleșii locali 
au fost anunțați de eroare 
abia recent de către Curtea 
de Conturi Gorj în timp ce 
primarul localității Irina 
Cojocaru a cerut ajutor atât  
Prefecturii cât și Consiliului 
Județean Gorj. 

Din păcate cele două 
instituții au dat din umeri, 
anunțând primărița că eroa-
re nu poate fi remediată de 
acestea ci doar de primărie. 
Instituția locală ia în calcul 
un împrumut bancar pen-
tru restituirea banilor pentru 
Primacons deși în speță vor-
bim de neglijenta in serviciu, 
de persoane responsabile și 
chiar de un dosar penal. 

Este de urmărit  dacă acest 
cămin va fi recepționat și cum 
se vor restitui și de unde ba-
nii pentru afaceristul în cau-
ză. Mai mult, trebuie speci-
ficat că organele statului au 
fost sesizate de greșeala cu iz 
penal de la Bumbești-Pițic.

A.STOICA
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,,Actualul context, extrem de dificil pentru 
populație, impune introducerea recomandărilor din 
Directiva Europeană privitoare la salariul minim eu-
ropean. Astfel, ar urma ca, de la 1 ianuarie 2023, 
să fie introdus și în România mecanismul prin care 
salariul minim brut să reprezinte 50% din salariul 
mediu brut pe economie, ceea ce ar duce la o creștere 
a salariului minim de aproximativ 500 de lei, în jurul 
valorii de 3.000 de lei, așa cum PSD a propus încă 
de la finalul lunii august", a transmis parlamentarul 

Senatorul Rujan: Salariul minim 3000 de lei 
poate fi  aplicat de la începutul anului viitor

de Gorj.
,,Cu toate că Directiva UE prevede ca termen de 

conformare o perioadă de 2 ani de la publicarea sa, 
consider că acest mecanism trebuie și poate să fie 
aplicat în România încă de la începutul anului viitor", 
mai spune senatorul PSD. PSD îşi doreşte ca 2.800 
de lei din salariul minim pe economie să fie impozi-
taţi, iar 200 de lei să fie scutiţi de plata contribuţii-
lor la bugetul de stat.

A.S.

Primul model al 
generației 2.0 de ve-
hicule electrice Re-

nault poate fi achiziționat cu 

Noul Renault Megane E-TECH, o bijuterie Noul Renault Megane E-TECH, o bijuterie 
electrică pe patru roțielectrică pe patru roți
Noul bolid electric de la Megane E-TECH poate fi văzut 
și testat, de acum, în showroom-ul Renault de la Târgu-
Jiu. Noul model este, de altfel, ultimul gadget în mate-
rie al brandului Renault iar pasionații acestei mărci, și 
nu numai, pot testa mașina, așa cum a făcut-o și echipa 
de jurnaliști a Gorjeanul TV. Vă avertizam însă că doar 
cinci minute la volanul noului Megane 100% electric 
crează dependență!

un preț pornind de la 23.100 
de euro cu TVA inclus prin 
programul rabla și în rate cu 
un preț pornind de la 240 de 

euro pe lună. Mașina merită 
fiecare bănuț deoarece este 
dotată cu ultimele apariții în 
domeniul tehnologie, oferă 
un înalt grad de confort iar 
siguranța ocupanților din au-
toturism și a participanților 
la trafic este maximă. Punc-
tele forte ale mașinii au fost 

prezentate reprezentanților 
mass-media în cadrul unei 
conferințe de presă organi-
zată, marți, la reprezentanța 
Renault din Târgu-Jiu.

Noul Megane electric sim-
bolizează viitorul dar pentru 
a achiziționa această mașină 
trebuie să vă treceți pe o lis-

tă lungă de așteptare. Până 
însă la a anchizitiona aceas-
tă bijuterie pe patru roți este 
recomandat să o testați iar 
reprezentanții Renault de la 
Târgu-Jiu vă oferă suportul 
tehnic necesar și asistență la 
testarea mașinii în trafic.

A.S.
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Astăzi încep interviurile pentru directorii de școli. Astăzi încep interviurile pentru directorii de școli. 
Posturi ocupate tot cu delegațiePosturi ocupate tot cu delegație

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodicControl medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

TÂRGU JIU: Str.23 August nr.1B 
MOTRU: Str.Minerului nr.7, Cabinet 31 
ROVINARI: Str.Jiului nr.6, Cabinet 14Puncte de lucru:Puncte de lucru:

__
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Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!Sănătatea voastră           e prioritatea noastră!

Astăzi începe cea de-a doua probă a concursului pentru ocuparea pos-
turilor vacante de director și director adjunct de școală din sesiunea 
iunie – octombrie. Doar zece candidați care au promovat proba scrisă 
participă la interviul care va fi susținut la Liceul Tehnologic Nr. 2 
din Târgu-Jiu. Vor fi în continuare directori fără concurs, numiți cu 
delegație, în cel puțin patru unități de învățământ. 

Aceasta este cea de-a tre-
ia sesiune pentru ocupa-
rea funcțiilor de conducere 

din unitățile școlare. Din cei 22 de 
candidați înscriși, cinci au absentat 
și doar zece au promovat. 

Cel mai mare punctaj înregistrat 
la proba scrisă a fost 8,60, obținut de 
candidatul care vrea să ocupe funcția 
de director adjunct al Liceului Tehno-
logic Baia de Fier. 

Posturile vacante

Candidații rămași în cursă au fă-

cut opțiuni pentru nouă dintre cele 
13 posturi vacante. 

Este vorba de funcțiile de director 
de la școlile gimnaziale din Câlnic, 
Ciuperceni, Căpreni, nr.1 Dănești, 
Slivilești și nr. 2 Motru. Mai sunt va-
cante funcțiile de director adjunct de 
la liceele tehnologice Motru, Baia de 
Fier și Turceni.

Unul dintre dascăli luptă pentru 
șefia Școlii Gimnaziale Ciuperceni, 
dar și pentru postul de director ad-
junct al Liceului Tehnologic Motru. 
Un alt candidat se bate pentru pos-
turile de director de la Școala Gimna-
zială nr.2 Motru și Școala Gimnazială 

Ciuperceni.
Ei vor susține interviul joi și vineri. 

„Accesul în centrul și sala de interviu 
(Liceul Tehnologic Nr. 2 Târgu-Jiu) 

se va face pe baza documentului de 
identitate, cu respectarea întocmai 
a graficului, respectiv, în ziua și ora 
programate pentru interviu. Accesul 
candidaților în incinta centrului de 
examen se face cel mult cu o jumă-
tate de oră înaintea orei planificate”, 
a comunicat Inspectoratul Școlar 
Județean Gorj.

Interviul este structurat în trei eta-
pe, în 60 de minute candidații având 
de prezentat oferta managerială, de 
răspuns unei situații-problemă și de 
rezolvat o sarcină care să dovedească 
ce competențe digitale au.

Posturi neocupate prin concurs

Vor rămâne posturi de conducere 
neocupate prin concurs la Grădinița 
nr. 1 Motru, Liceul Teologic Târgu-
Jiu, Liceul Tehnologic Roșia de Ama-
radia și Liceul Tehnologic Turceni 
– cea de-a doua funcție de director 
adjunct. 

Aici vor fi numiți directori prin 
detașare în interesul învățământului, 
pentru o perioadă de un an.

Deciziile de numire a noilor direc-
tori vor fi emise pe 5 octombrie.

I.I.

Proiecte PNDL fi nalizate în Gorj. Drumuri reabilitate cu milioane de euroProiecte PNDL fi nalizate în Gorj. Drumuri reabilitate cu milioane de euro
Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin 

Popescu, a precizat că proiectele de infrastructură, 
derulate în județ prin Planul Național de Dezvoltare 
Locală, au fost finalizate.

Este vorba de reabilitarea a trei drumuri 
județene pentru care s-a investit circa 35 de mili-
oane de euro.

„Astfel, 34.795.691 euro au fost investiți pen-

tru reabilitarea și modernizarea DJ 672E, DJ 673 
și DJ 674, cu o lungime totală de 89 de kilometri. 
Echipa Consiliului Județean Gorj își propune ca, în 
continuare, investițiile în infrastructura rutieră a 

județului nostru să reprezinte o prioritate”, a trans-
mis șeful Consiliului Județean Gorj.

I.I.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Nu, nu vă speriați, nu este vorba despre niciun 
epitet nepoliticos la adresa vreunei persoane, 
ci, așa cum spune și titlul, este cu adevărat 
vorba despre cel mai periculos dușman al le-

gumicultorilor.
         
Tuta absoluta – molia minieră a tomatelor – 

este un dăunător extrem de periculos căci are rată 
mare de reproducere, rezistență naturală la foarte 
multe insecticide chimice de sinteză, virulență mare 
a atacului și pe lângă tomate, care sunt preferate-
le ei, mai atacă și vinete, ardeii, cartofii, inclu-
siv tuberculii, ba chiar și unele buruieni ca zârna, 
turbăciunea sau turbarea câinelui – Solanum 
nigrum, sau ciumăfaia sau laurul sălbatic – Da-
tura stramonium, cu alte cuvinte plante din familia 
botanică Solanaceae. Provine din America de Sud 
și a apărut în Europa în anul 2008 prin Spania dar 
în anul 2009 a fost semnalată și în România, atât 
în culturile de tomate din câmp cât și în cele din 
spațiile protejate. Se crede că a fost adusă ca ouă 
sau pupe lipite pe ambalajele de lemn ale produse-
lor importate. Acum practic a cuprins toată Europa 
și a trecut chiar și în Asia. Binefacerile globalizării, 
nu?. Este o specie nocturnă, ziua adulții se ascund 
prin tufele de plante, și atacă culturile amintite mai 
sus chiar de la apariția răsadurilor și până toam-
na târziu dacă temperatura locului unde se află este 
mai mare de 90C, cam din martie până în septem-
brie în câmp și permanent în spațiile protejate, să-
pând galerii late între pielițele frunzelor, lăstarilor 
sau fructelor, chiar și în tuberculii de cartof. A nu se 
confunda cu atacul musculiței miniere – Liriory-
za trifolii – ale cărei galerii sunt mult mai înguste. 
La început prezența ei poate fi observată ca urmare 
a excrementelor de culoare neagră lăsate de larve, 
numai larvele dăunează, pe organele plantelor ata-
cate, dar ulterior, mai ales pe frunze, se observă pete 
transparente largi care sunt de fapt cele două pielițe 
ale frunzelor al căror miez a fost mâncat. Intrând în 
fructe le face pe acestea improprii pentru  consum, 
dar  poate  distruge  complet plantele atacate.

Talentul fără caracter e precum cântarul fără 
greutăți.        Ion VELICAN

 Adulții – moliile, fluturii – au corpul lung de 5 
- 6 mm, aripile de 8 – 10 mm anvergură, sunt de cu-
loare gri – maroniu, au pete negre pe aripile anteri-
oare, și antene filiforme. Masculii sunt mai mici de-
cât femelele. Ouăle – cam 250 la număr – sunt de 
0,35 mm lungime, de culoare crem, depuse pe dosul 
frunzelor iar din ele ies după 4 – 6 zile, în funcție de 
temperatura mediului, larvele care imediat ințeapă 
plantele și pătrund în ele săpând galerii în parenchi-
mul, țesutul acestora, cu care se hrănesc. Împupa-
rea – transformarea larvelor în fluturi – poate 
avea loc în sol sau în spațiul aerian, pe plante sau 
alte materiale pe care le întâlnesc, Ciclul biologic, 
de la ou la fluture și iar la ou, durează 25 – 38 
de zile, în funcție de temperatura ambiantă pe par-
cursul lui. În câmp poate avea 4 – 6 generații pe an, 
dar în sere și solarii pot fi chiar 10 – 12 generații 
anual. Iernează ca adult, ou sau pupă, în sol sau 
în plantele atacate, unde pătrunde de îndată ce tem-
peratura mediului a scăzut sub 90C. În timpul vieții 
active suportă ușor, în toate stadiile, atât tempera-
turile scăzute cât și pe cele ridicate. Combaterea 
trebuie făcută integrat aplicând cumulat măsurile 
agrotehnice asociate cu metode ecologice și chimice 
de luptă. Măsurile agrotehnice presupun respec-
tarea asolamentelor și rotația culturilor cu evitarea 
cultivării tomatelor, vinetelor, ardeiului sau cartofi-
lor în regim de monocultură, utilizarea de material 
săditor sănătos și viguros, acțiuni de igienă cultura-
lă ca eliminarea buruenilor gazdă enunțate anterior, 

Tuta absoluta, cel mai periculos 
dușman al legumicultorilor

eliminarea și arderea plantelor atacate, strângerea 
și arderea tulpinilor tututor culturilor după încheie-
rea ciclului de producție. 

Mijloacele ecologice ce ne stau la dispoziție 
constau în tratarea culturilor cu BACTOSPEINE D 
F – un insecticid pe bază de Bacillus thuringien-
sis var. Kurstaki, sau prin capcane cu feromoni 
+ momeli feromonice de tipul DELTA ADEZIVĂ, 
capcanele amplasate orizontal, chiar și în răsadnițe, 
mai întâi la înălțimea de 20 – 25 cm și apoi, pe mă-
sură ce plantele cresc se ridică la 60 cm deasupra 
solului. Deasupra acestora se amplasează cutiile cu 
momelile feromonice. După cca 15 zile plăcile cu fe-
romoni se întorc pe cealaltă parte iar momelile se 
împrospătează. Se folosesc 2 – 5 capcane la 1.000 
m p de cultură, dar numărul lor se va dubla atunci 
când atacul este puternic. Aceste momeli se ampla-
sează răspândit prin cultură, mai ales în apropierea 
intrărilor, dar pot fi așezate și vertical pe pereții se-
relor sau solariilor. Se mai pot improviza capcane 
cu apă și ulei + momeli feromonice astfel: în tăvi 
mari răspândite prin cultură se pune apă ameste-
cată cu ulei iar deasupra acestora se pun cutiile cu 
momeli feromonice. Este bine și să aprindeți lumina 
în sere sau solarii cu 3 – 4 ore înainte de răsăritul 
soarelui.  Măsurile agrotehnice și mijloacele biolo-
gice trebuie completate cu tratamente chimice, 
alopate folosind următoarele produse: ALVERDE, 
AFFIRM, CORAGEN, VOLIAM TARSO,  NATUREVO, 
CLORANTRANILIPROL, KOMIDOR 200 S L, TIA-
METOXAM,  ACETAMIPRID, VELWET S L, SILWET 
GOLD, TUTAFORT B, DEFFORT  etc, singure, dar 
mai bine asociate câte două, fără a efectua două tra-
tamente consecutive cu același produs, sau amestec 
de produse, pentru a preveni inducerea rezistenței 
dăunătorului la tratamentele chimice.

Trebuie respectate cu strictețe indicațiile 
producătorului, înscrise pe ambalaje, mai ales 

concentrațiile, timpii de repaus sau de revenire, 
precum și măsurile de protecția muncii căci 

produsele sunt otrăvitoare.

Acest dăunător este extrem de periculos, 
deci se impune luarea măsurilor de protecție 

de îndată ce a fost semnalată prezența lui, dar 
mai ales de respectat timpul de repaus după 
tratamente impus de fabricant până la darea 

în consum a  fructelor.

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

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură  - ediția 2022

Telefon: -  0765 622 623 – luni - vineri 
între orele 08.30 – 16.00, 

 sau - 0764 471 206 - permanent  

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

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt poleni-
zate de insecte precum albinele. 

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

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

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

Ing. ION VELICI
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PSD, amendament la ordonanța pe energiePSD, amendament la ordonanța pe energie
PSD va propune, printr-un amen-

dament la OUG 119/2022, ca plafo-
narea preţurilor la energie să se ra-
porteze la consumul curent şi nu la 
cel din anul 2021.

„PSD va depune un amendament 
în Parlament pentru modificarea 
OUG 119/2022, astfel încât persoa-
nele care îşi reduc consumul curent 
de energie electrică să poată beneficia 
de preţuri plafonate. Amendamentul 
PSD prevede ca pragurile maxime de 
consum pentru care se acordă com-
pensări, respectiv de 100 şi 300 kWh/
lună, să se raporteze la consumul cu-
rent şi nu la media lunară din anul 
2021, cum este forma actuală a OUG 

119/2022”, se arată într-un comuni-
cat de presă al PSD.

Potrivit social-democraţilor, prin 
această prevedere, cetăţenii vor fi 
stimulaţi să facă economie la energie 
electrică, „ceea ce va sprijini efortul 
României de a-şi reduce consumul 
naţional cu 10%, conform obiective-
lor stabilite de Comisia Europeană”.

„Totodată, România nu va fi nevo-
ită să adopte alte reglementări care 
să impună obligaţii şi sancţiuni asu-
pra consumatorilor casnici pentru 
reducerea consumului, aşa cum se 
întâmplă în alte state din Uniunii”, 
explică PSD.

I.I.

Gorjul a primit peste 18.000 de doze Gorjul a primit peste 18.000 de doze 
pentru vaccinarea pentru vaccinarea 
Direcția de Sănătate Publi-

că Gorj a primit, miercuri 
dimineață, 18.173 doze de 

vaccin antigripal. Repartizarea doze-
lor de vaccin se va face începând de 
săptămâna viitoare. 

„Grupele populaționale considera-
te de risc și pentru care Organizația 
Mondială a Sănătății recomandă vac-
cinarea antigripală sunt:

• Persoane cu vârsta cuprinsă 
între 6 luni – 64 ani în evidență cu 
afecțiuni medicale cronice pulmo-
nare, cardiovasculare, metabolice, 
renale, hepatice, neurologice, diabet 
zaharat, obezitate, astm sau cu viru-
sul imunodeficienței umane;

• Copii cu vârsta cuprinsă în-
tre 6 luni – 59 luni;

• Gravide;

• Medici, cadre sanitare medii 
și personal auxiliar, atât din spitale, 
cât și din unitățile sanitare ambula-
torii și serviciile de ambulanță, inclu-
siv salariați ai instituțiilor de ocroti-
re (copii sau bătrâni) și ai unităților 
de bolnavi cronici, care prin natura 
activității vin în contact respirator cu 
pacienții sau asistații;

• Persoane, adulți și copii, re-
zidente în instituții de ocrotire soci-
ală precum și persoane care acordă 
asistență medicală, socială și îngrijiri 
la domiciliul persoanelor la risc în-
alt;

• Toate persoanele cu vârsta 65 
de ani și peste”, anunță DSP Gorj.

Pentru sezonul 2022-2023, 
Direcția de Sănătate Publică Gorj a 
solicitat 30.873 doze de vaccin anti-

gripal.
Ca în fiecare an, campania Minis-

terului Sănătăţii se va derula prin 

cabinetele medicilor de familie şi în 
unităţi sanitare cu paturi.  

I.I.

118 bilete de tratament pentru pensionari118 bilete de tratament pentru pensionari

Casa Județeană de Pensii Gorj a 
primit biletele de tratament balnear, 
cu dată de plecare în perioada 1-4 oc-
tombrie 2022.

În această serie, Gorjului i-au fost 
repartizate 118 bilete, din care 66 bi-
lete pentru unitățile de tratament din 
proprietatea Casei Naționale de Pensii 

Publice București și 52 bilete contrac-
tate cu alți prestatori de servicii din 
domeniu. Deja, 105 bilete au fost alo-
cate automat, prin aplicația informa-
tică SPA, solicitanților, în funcție de 
punctajul obținut. Cele mai multe bi-
lete au fost pentru stațiunile Olănești, 
Herculane, Bala și Buziaș.

Biletele de tratament balnear, atât 
cele repartizate, cât și cele nereparti-
zate, se vor distribui până pe data de 
23 septembrie, inclusiv.

„În cazul în care titularul nu se 
prezintă pentru ridicarea biletului 
până la data programată, repartiția 
este anulată, iar biletul se redistribu-
ie altui solicitant. Situația locurilor 
disponibile pentru seria nr.14/2022, 
13 locuri, cu dată de intrare în peri-
oada 01-04 octombrie 2022, se pre-
zintă astfel: stațiunea 1 Mai - 2 locuri, 
Amara - 2 locuri, Bala - 7 locuri și Pu-
cioasa - 2 locuri. Aceste locuri se pot 
elibera persoanelor interesate, indife-

rent dacă au depus sau nu cerere”, 
anunță CJP Gorj.

Toate biletele nevalorificate până 
în data de 23 septembrie, ora 14.00, 
vor fi redistribuite în ziua de 26 sep-
tembrie, ora 8.00.

Biletele de tratament balnear se 
eliberează beneficiarilor numai după 
legitimarea acestora, acestea fiind eli-
berate doar personal, titularului sau 
unei alte persoane, desemnate de că-
tre titular prin procură autentificată, 
din care să rezulte că mandatarul 
este împuternicit să ridice biletul de 
tratament balnear.

I.I.
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Dintre acestea, cele mai importante sunt: 
Peștera Selitari (1500 m), Peștera din 
Ogaşul Adânc (650 m), Peștera Rece din 

Ciuceava Neagră (561 m) și Peștera Albă din Ciu-
ceava Mare (510 m). Se cuvine să amintim și cele 
mai cunoscute avene: Crovul Răţii (-116 m) și Ave-
nul cu Două Intrări (-102 m).  

Valea se îngustează în mai multe locuri formând 
sectoare de chei: Cheile Corcoaiei (200 m), cele mai 
impresionante și unice în felul lor. 

Declarate monument al naturii acestea s-au for-
mat prin curgerea râului printr-un veritabil tunel 
care s-a prăbușit în timp formând pereții care se 
apleacă deasupra apei de parcă vor să-și dea mâna. 
Tot aici pot fi văzute ceva ce pot fi asemănate cu 
niște urme de picior pe stâncă. 

Legenda spune că prin aceste locuri viteazul Io-
van Iorgovan s-ar fi luptat cu balaurul iar scobitu-
rile din stâncă sunt urmele balaurului care fugea. 

Tot legenda spune că despicătura verticală din 
munte ar fi fost făcută de sabia voinicului care oda-
tă cu unul din capetele balaurului ar fi retezat și o 
bucată de stâncă. 

Alte sectoare de chei ce pot fi amintite sunt Che-
ile Bobotului (150 m)  unde se află și cascada Bobot 
formată de o stâncă ce a barat cursul apei și care 
este deosebit de spectaculoasă atunci când râul 
este umflat precum și Cheile din Ogaşul Ursului 
(90 m).  

Carstul termal - o provocare 

Explorarea și cartarea carstului termal este fru-
moasă și pasionantă dar în același timp grea și pe-
riculoasă din cauza temperaturilor ridicate din aer 
și apă, a atmosferei saturate de emanații și vapori 
precum și a spațiilor restrânse. 

Sunt necesare materiale și tehnici speciale, 
precauții precum și echipaje specializate. 

Sanctuare ale naturiiSanctuare ale naturii

Pe urmele lui Iorgovan – (3)
În bazinul hidrografic al Cernei și în spațiile muntoase din vecinatăți sunt poziționate un nu-
măr impresionant de peșteri și avene ce depășesc cifra de 700.

Dar tot acest risc merită să fie făcut. S-a demon-
strat în ziua de azi că explorarea și cartarea directă 
atunci când sunt posibile reprezintă o soluție mult 
mai eficientă și mai sigură decât soluțiile clasice, 
dar rămâne ca nu numai cei ce efectuează aces-
te explorări ci și tehnicienii să fie convinsi că în 
domeniul explorărilor speologice nimeni nu poate 
spune cu certitudine unde începe aventura și unde 
știința.

Un exemplu elocvent în acest sens îl constitu-
ie carstul termal localizat în Valea Cernei în mai 
multe locuri precum și în apropierea stațiunii Băile 
Herculane. 

Stațiunea are un binemeritat renume 
internațional datorită izvoarelor termominerale cu 
mare efect terapeutic. 

Încă în urmă cu aproape două milenii, demni-
tarii și militarii români veneau din toate colțurile 
imperiului ,,ad aquas Herculi sacras ad Mediam”, 
pentru a-și trata afecțiunile reumatismale ori rănile 
căpătate în campaniile militare.  

Una dintre cele mai valoroase surse termomi-
nerale este Izvorul Hercules. Din păcate acest iz-
vor are un comportament hidrologic foarte capri-
cios: În timpul perioadelor ploioase infiltrațiile de 
apă rece provenite de pe versanți, îi contaminează 
componența termală presupusă că ar avea valori 
de peste 400C și un debit de 25 – 30 l/sec. Ori în 
asemenea perioade ploiose efectul terapeutic al iz-
vorului se diluează. 

După îndelungate cercetări și analize un grup 
de speologi români a stabilit că dincolo de strâm-
toarea de la gura izvorului se află un cavernament 
larg, o galerie de peșteră plină cu apă. 

A fost avansată ipoteza ca amestecul de apă 
termală și apa provenită din infiltrații, s-ar face la 
confluența galeriei cu un afluent subteran ce dre-
nează infiltrațiile. 

Rezolvarea problemei s-a făcut până la urmă 

prin forarea unei galerii artificiale. 
Aceasta a interceptat galeria naturală fără nicio abate-

re datorită ridicării impecabile a datelor topografice exe-
cutată de speologii din cadrul ISER București.

 În înaintarea sa galeria artificială a interceptat 
mai multe tunele dizolvate în regim termal și a deschis 
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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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mai multe drenuri de apă caldă făcându-le să funcționeze 
ca un sistem unitar. 

Amenajarea în continuare a sistemului de galerii na-
turale și artificiale, precum și construcția unui sistem 
de baraje subterane va permite chiar realizarea unor 
facilități balneare. 

Cele câteva sute de metri de galerie artificială umplute 
în final cu apă termală vor constitui un rezervor tampon 
cu efect pozitiv în atenuarea fluctuațiilor hidrologice ce se 
pot manifesta în zonă.

    MUGUREL PETRESCU     
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Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        Educaţia…şi Lecţia de viaţă!        

,,Cred că în România s-a cedat orientarea educației unor retinși «experţi», ,,Cred că în România s-a cedat orientarea educației unor retinși «experţi», 
care au stârnit senzația că reprezintă «nivelul internațional», iar, iluzia care au stârnit senzația că reprezintă «nivelul internațional», iar, iluzia 
s-a întărit, când respectivii au pus mâna pe programe europene”!s-a întărit, când respectivii au pus mâna pe programe europene”!

Interviu cu domnul prof. univ. dr. Andrei MARGA, Dr.h.c.mult., 
personalitate ştiinţifică proeminentă a vieţii sociale, ştiinţifice 
şi politice din România, fost Ministru de Externe şi al Educaţiei

-Rep. Domnule ministru, astăzi, 
aş dori să vă cunoască oamenii şi în 
calitate de mare diplomat al politi-
cii exerne româneşti, iar, în acest 
sens, ultimele dumneavoastră de-
claraţii în legătură cu războiul din 
Ucraina au trezit atenţia şi au ge-
nerat aprinse discuţii, aşa că de la 
început, aş dori să ne spuneţi, dacă 
se prefigurează imaginea unei noi 
ordini a lumii acesteia, a unei noi 
ordini mondiale!

- A.M. Domnule profesor, mode-
larea originară a ordinii lumii, Henry 
Kissinger o vede în «Pacea Westfalică», 
aceea care a pus capăt confruntărilor 
religioase și politice ale Războiului 
de Treizeci de Ani (1618-1648), dar, 
însuși sistemul westfalian întâmpi-
nă dificultăți, unele dintre valorile 
sale conducătoare fiind astăzi puse 
la încercare. Europa unită tinde să 
pună în paranteză «suveranitatea» 
statelor naționale, deja prin proiectul 
construcției ei, iar, «echilibrul puteri-
lor» (balance of powers) nu-i mai preo-
cupă pe toți cei implicați, în condiţiile 
în care jihadismul islamic caută să 
«redeseneze» harta statelor, iar, State-
le Unite ale Americii au mereu de op-
timizat relația dintre vasta lor putere 
și principiile de conduită ce vin din 
propria istorie.

,,Reperul libertăților și al ordinii îl 
dau situația și opțiunile cetățenilor 
exprimate în mod democratic”!

-Rep. Dar, contează atât de mult 
şi credeţi că sunt de actualitate 
acele idei ale lui Henry Kissinger, 

avansate cu zeci de ani în urmă?
- A.M. Cunoscutul strateg ameri-

can a privit ordinea lumii din punctul 
de vedere al schimbărilor aduse de 
1989 și de urcarea Chinei în poziția 
de supraputere. Aceste două praguri 
în evoluția recentă a lumii, își păs-
trează, fără îndoială, importanța isto-
rică crucială, dar nu mai sunt totul! 
Putem descrie acum mai cuprinzător 
ceea ce s-a petrecut din jurul anului 
2010 încoace.

-Rep. Domnule ministru, dum-
neavoastră abordaţi multe probleme 
deosebit de importante în lucrarea 
«Odinea viitoare a lumii», apăru-
tă în anul 2017, dar, spuneţi-mi şi 
mie, vă rog frumos, cum se face că 
în «iadul» socialist, nu erau atâtea 
lucruri îngrozitoare, legate de cri-
me la drumul mare, violuri, infrac-
ţionalitate de nestăvilit, violenţă, 
droguri, corupţie generalizată, de-
gradarea sistemului educaţional 
şi a sistemului de sănătate, criza 
energetică şi când ţara este dată pe 
mâna străinilor şi a intereselor an-
tiromâneşti, aşa cum vedem că se 
întâmplă în democraţia de carton a 
«raiului» capitalist?

- A.M. Nu numai că putem face 
să fie scoase în evidenţă toate aces-
tea, dar și întreprindem, în volumul 
«Ordinea viitoare a lumii», abordarea 
lumii de după 2010 și conturarea 
ordinii viitoare a lumii.Este sigur că 
nici ordinea fără libertăți nu rezistă, 
dar nici libertăți fără ordine nu se 
pot menține. Reperul îl dau, de fie-
care dată, nu definițiile datorate unei 

ideologii sau alteia, în 
care se pierd, din nefe-
ricire, cele multe din-
tre reflecțiile de astăzi 
asupra ordinii lumii. 
Reperul libertăților și 
al ordinii îl dau situația 
și opțiunile cetățenilor 
exprimate în mod de-
mocratic!

-Rep. Domnule mi-
nistru, în cadrul unui 
eveniment desfășurat 
la Alba Iulia, unde aţi 
lansat cartea «Soarta 
democrației», în ca-
drul Târgului de Car-
te «Alba Transilvana», 
aţi făcut şi o afirmație 
surprinzătoare pentru 
mulți în legătură cu 
războiul din Ucraina, 
afirmând că această 
ţară se află în «fronti-
ere nefirești» și trebu-
ie să cedeze teritorii 
Rusiei, Ungariei, Po-
loniei și României. 

- A.M. Da, am 
spus-o atunci, o spun 

şi acum! Suntem într-o situație ab-
solut specială și o spun cu toată răs-
punderea, Ucraina este în frontiere 
nefirești. Ea trebuie să cedeze teritorii 
Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – 
Galiția, României – Bucovina și Ru-
siei – Donbasul și Crimeea, care sunt 
teritorii ale altor țări. Ne cramponăm, 
va fi conflict! Să fim foarte limpezi, cât 
timp nu se rezolvă printr-o discuție 
și cu America și cu Rusia, Germania, 
Ucraina și cu China și nu se va ajunge 
la un acord, nu va fi liniște în Europa. 
Nefiind liniște, democrația va suferi! 

-Rep. Aşadar, ce trebuie făcut 
imediat, pentru găsirea unei soluţii 
de pace?

- A.M. Ar trebui ca supraputerile 
Statele Unite, China, Rusia și Uniu-
nea Europeană să aibă o înțelegere 
pentru o nouă structură de securita-
te în Europa și în lume, dar, cât timp 
nu e această structură de securitate, 
iar toate părțile se înarmează și vin 
pe câmpul de luptă din Ucraina, nu 
va fi posibilă democratizarea, nici în 
Ucraina, nici în rest. Și restul e în-
tr-un fel confiscat și deturnat de la 
democrație!

-Rep. Ca fost ministru de speci-
alitate în domeniul relaţiilor inter-
naţionale şi ca un bun cunoscător 
al situaţiei din Ucraina, cred că 
sunteţi în măsură să faceţi aceste 
afirmaţii, mai ales că la un moment 
dat aţi fost şi…

- A.M. Responsabilul cooperării 
cu această țară din partea Guvernu-
lui României. Acolo, mai e mult până 
la democrație, acolo, la ora actuală, 
partidele sunt interzise, televiziunile 
sunt sub controlul uneia dintre ele. 
Acolo sunt oameni foarte bogați care 
pleacă cu banii din țară. O țară din 

care marea parte a oamenilor pleacă 
cu bani, cu tot, n-are cum să fie nici 
democrație, nici dezvoltată, aşa cred! 

-Rep. Guvernanţii noştri de la 
Bucureşti consideră că România nu 
poate rămâne pasivă la ceea ce se 
întâmplă în Ucraina, pentru că de 
acolo vin cauzele crizei energetice 
şi ale multor probleme legate de 
creşterea preţurilor din ţara noas-
tră!

- A.M. România nu are ce căuta în 
acest război, pentru că ţara noastră 
are toate resursele să nu sufere din 
cauza crizei energetice!.

-Rep. Pentru că sunteţi apreciat 
ca fiind cel mai valoros ministru al 
Educaţiei de după 1989, cum apre-
ciaţi faptul că românii din Ucrai-
na, Serbia sau Bulgaria cer ferm 
să fie întreprinse acţiuni concrete 
ale Bucureștiului pentru păstrarea 
identității naționale, vorbindu-se 
chiar despre «Practici sovietice» în 
Ucraina, unde românii sunt lăsați 
fără manuale școlare în limba ro-
mână şi sunt siliţi să-și tipărească 
singuri manualele!

- A.M. Domnule profesor, cred 
că în România s-a cedat orientarea 
educației unor pretinși «experţi», care 
au stârnit senzația că reprezintă «ni-
velul internațional», iar, iluzia s-a în-
tărit, când respectivii au pus mâna 
pe programe europene. Acestea sunt 
«excelente oportunități» de asanare a 
educației!

-Rep. Pentru a le da «apă la moa-
ră» celor care cred, în sinea lor, că 
au reformat învăţământul, deci, 
«vânzătorilor de iluzii», care ajung 
până la imperativele unei noi ordini 
mondiale, într-o Românie în care se 
află la mare cinste analfabetismul 
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 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

Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
recrutează, în perioada 22.09.2022 – 21.10.2022, persoane, potenţiali asis-

tenţi maternali profesionişti (AMP), în vederea pregătirii acestora pentru a 

fi atestaţi ca AMP, pentru a asigura, prin activitatea pe care o desfăşoară la 

domiciliu, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor care pot beneficia de o 

măsură de protecţie specială la asistent maternal profesionist.

Pentru informații suplimentare privind procedura de obținere a atesta-

tului de asistent maternal profesionist, persoanele interesate se vor adresa 

Serviciului pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesio-

nist din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj cu sediul situat în mun. Tg-Jiu, jud. Gorj, 

strada Siretului, nr. 24, camera 42, telefon/fax: 0353805766, e-mail: amp@

dgaspcgorj.ro.

Denumire titular plan - SC PANDA PLANET SRL, reprezentată prin IOA-

NA NICOLAE în calitate de administrator, anunţă elaborarea primei versiuni 

a PUZ ( PUG ) Elaborare Plan Urbanistic Zonal reconversie funcţionala din 

subzona cu unitati industriale și subzona de locuinţe colective și funcţiuni 

complementare, din (adresa) Târgu-Jiu, strada Lotrului, nr.13, Gorj şi de-

clanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, stra-

da Unirii, nr. 76, Tg.Jiu, zilnic între orele 09.00 - 15.00 în termen de 18 zile 

calendaristice de la data prezentului anunţ.

Buru Ana-Maria-Stanca anunţă finalizarea Raportului de Mediu și a Stu-

diului de Evaluare Adecvată privind Amenajamentul fond forestier proprie-

tate privată, aparținând Buru Ana-Maria-Stanca din comuna Urdari, jud. 

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

Publicul poate trimite comentarii și propuneri la sediul titularului din 

București, str. Caragea Vodă nr. 20, et. 1, apt. 2 sau la sediul APM Gorj, 

strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu în termen de 45 de zile calendaristice de la data 

prezentului anunț.

funcţional?
- A.M. Vedeţi, la noi, de la Gheor-

ghe Brătianu încoace, s-au publicat 
prea puține scrieri despre relațiile 
internaționale elaborate fără integra-
re prealabilă în vreo «corectitudine 
politică», altfel spus, cu capul pro-
priu! Caut să înlătur această lacună 
şi prezint în «Ordinea viitoare a lumii» 
o viziune ce pleacă de la asumpția că 
s-a produs o schimbare a lumii, chiar 
după schimbarea lumii din jurul anu-
lui 1990. Nu se poate înțelege situația 
creată după 2010, fără a relua analiza 
ansamblului!

,,Consider că războaiele mondiale 
şi alunecările în totalitarism din 
secolul al XX-lea, nu au fost eveni-
mente oarecare ale lumii moderne”!

-Rep. De fapt, ce înseamnă «Or-
dinea viitoare a lumii», în viziunea 
excelenţei voastre?

- A.M. Ordinea viitoare a lumii, 
fără ghilimele, înseamnă multe lu-
cruri! Bunăoară, după euforia unifi-
cării din anii nouăzeci, Europa a in-
trat în criza exitului, ce nu se va opri 
fără o reorganizare cuprinzătoare a 
economiei, luând în seamă nu numai 
reușitele, ci și consecințele dramatice 
ale globalizării! Resursele naturale își 
schimbă prețul, iar, chestiunea legiti-
mării urcă în importanță, mai ales că 
republicanismul democratic renaște! 
Discrepanțele sociale devin temă pre-
dilectă, diferențele de dezvoltare revin 
pe agenda internațională, deoarece, 
puteri noi și-au făcut loc la masa de-
ciziilor. Astfel, supraputerile, plurale, 
au intrat în raporturile unei geometrii 
variabile! 

-Rep. Ordinea viitoare a lumii, 
aşa cum o vedeţi excelenţa voastră, 
impune o nouă filosofie a vieţii, o 
nouă viziune bazată pe principii ra-
ţionale?

- A.M. Consider că războaiele 
mondiale şi alunecările în totalitarism 
din secolul al XX-lea, nu au fost eve-
nimente oarecare ale lumii moderne! 
Acestea au pus la încercare filosofii-
le moştenite şi nu s-a mai putut face 
filosofie ca înainte. Pe de altă parte, 
ştiinţele au cunoscut o dezvoltare ex-
plozivă, au adus noi perspective asu-
pra omului şi a lumii, schimbând, 
prin intermediul tehnologiilor, mediul 
înconjurător al vieţii oamenilor. Mai 
recent, biotehnologiile pun în discuţie 
chiar înţelegerea de sine, consacrată 
a umanităţii! Puţine dintre filosofiile 
trecutului au păşit pragul dincoace 
de aceste experienţe, fără să li se poa-
tă arăta dependenţa de istoria anteri-

oară şi uzura sau, cel puţin, inadec-
varea. 

-Rep. Să înţeleg că vedeţi ordi-
nea viitoare a lumii, raportându-vă, 
mai ales la trecut?

- A.M. Filosofic, nu se poate trăi 
doar din trecut! Jürgen Habermas a 
arătat că ne aflăm dincoace de expe-
rienţe cruciale ale umanităţii, la un 
nou nivel al reflexivităţii, şi a dovedit, 
prin însăşi opera sa, că mari iniţiative 
filosofice şi viziuni cuprinzătoare ţin, 
de asemenea, de timpul nostru! Nici 
un filosof al erei moderne nu a fost 
promotorul atâtor controverse crucia-
le pentru evoluţia cunoaşterii, precum 
Habermas. El a declanşat noua dezba-
tere asupra filosofiei foarte influente a 
lui Heidegger, la începutul anilor ’50, 
acesta secondându-l pe Adorno în fai-
moasa «controversă a pozitivismului»  
(Positivismusstreit) din anii ’60, când, 
în contextul protestelor studenţeşti 
de la sfârşitul acelor ani, Habermas a 
lansat acuzator formula «fascismului 
de stânga» (Linksfaschismus), care a 
obligat la delimitări în politicile euro-
pene. La începutul anilor ’70, Haber-
mas a deschis confruntarea cu func-
ţionalismul lui Luhmann, după ce 
pusese în mişcare dezbaterea privind 
hermeneutica filosofică a lui Gada-
mer. Dar, deja, la începutul anilor ‘80, 
Habermas a lansat critica postmoder-
nismului şi a intrat într-o polemică 
cu Foucault şi Derrida. Nu peste mult 
timp, el avea să intre în «controversa 
liberalismului», avându-i ca oponenţi 
pe Rorty şi alţi filosofi americani. La 
mijlocul anilor ‘80, Habermas a pro-
vocat «controversa istoricilor» (His-
torikerstreit) în Germania şi a intrat 
în confruntarea asupra metafizicii cu 
Dieter Henrich. Anii următori, îl gă-
sesc în fruntea dezbaterilor privind 
evoluţia democraţiei germane, după 
căderea Zidului de la Berlin şi reu-
nificare. El a rămas în avanposturile 
disputei privind direcţia de urmat în 
unificarea europeană, în succesiunea 
Acordurilor de la Maastricht (1993), 
iar, o dezbatere cu John Rawls a con-
tribuit la dezvoltarea filosofiei politice 
de astăzi. La sfârşitul anilor ‘90, Ha-
bermas a intrat în polemică directă cu 
Peter Sloterdijk, asupra tehnologiei 
genetice. Recent, împreună cu Cardi-
nalul Ratzinger, Habermas a deschis 
dezbaterea asupra capacităţii statului 
de drept, democratic, de a-şi genera 
resursele de motivare a cetăţenilor!

-Rep. Domnule ministru, mulţu-
mesc pentru interviu şi înţeleg că 
vă fascinează Jürgen Habermas şi 
controversele sale, aşa că ne oprim 
aici, deocamdată! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină 
probleme în ceea ce 
privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul sunt 
rugați să apeleze nr. de 

telefon: 
0253-218 552  Ofi ciul 
Județean de Poștă Gorj 

Școală Meserii autorizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin angajare. Cău-
tăm colaboratori, 2000 lei /clasa. Telefon:   
0751855929; secretariatsnm@yahoo.com
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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, birouri, 
apartament. 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foarte 
mare, complet utilat și mo-
bilat, în bloc supravegheat 
video, cu lift. Preț negocia-
bil la fața locului. Rog seri-
ozitate. 0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 0731019896.

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

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

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. 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.

DeceseDecese

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 Colectivul firmei Vo-
ncomprod SRL anunță cu 
tristețe încetarea din viață 
a colegului nostru IULIAN 
VLĂDOAIA.

Vei rămâne mereu în 
amintirea noastră!

Sincere condoleanțe fa-
miliei îndurerate.

SOCIETATEA COOPE-
RATIVA DE CONSUM CON-
SUMCOOP NOVACI SC scoa-
te la vânzare, exclusiv pentru 
membri asociației, bunuri 
propuse pentru casare, în fi-
ecare vineri începând cu data 
de 30.09.2022, la sediul din 
orașul Novaci, str. Parîngu-
lui, nr 103, județ Gorj.

CitațieCitație
Numitul Vădvanu Alin 

Lucian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Tg-Jiu. Str. Hi-
drocentralei, bl.9, sc. 6, ap. 
14, județ Gorj, este citat la 
Judecătoria Tg-Jiu, cu sediul 
în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 34, la camera Sala 
5, Complet C26, la data de 
06.10.2022, ora 9.00, în ca-
litate de pârât, în dosarul nr. 
15506/318/2020, într-un 
proces de partaj cu reclaman-
ta Bîrzan Aurelia Luminița..

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

MatrimonialeMatrimoniale

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

DiverseDiverse

Execut și repar urmă-
toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. Telefon: 0761890450.
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1. Valoarea prestației poetice
 
Am vorbit despre poezia scriitorului Spiridon 

Popescu în biserica de patrimoniu a Brădicenilor, 
când i s-a înmânat un premiu al „Serilor la Brădi-
ceni”, și la Teatrul „Elvira Godeanu”, când a fost de-
clarat „cetățean de onoare” al Municipiului Târgu-
Jiu: Anul trecut, i se decernase titlul de „gorjean al 
anului”, desigur pentru faptul de-a fi izbutit ce nici 
un poet gorjean n-a reușit încă. Valoarea prestației 
sale auctoriale, pe tărâm liric, este invulnerabilă. 
De pildă, zilele acestea, citeam atent un articol al 
scriitorului Florian Capcea, din revista „Ramuri”, 
urmărindu-i argumentația cu maxim interes. 

Un dosar întreg de cronici literare sunt puse la 
îndemână de două recente antologii: una din 2017 
[1] și o altă din 2021 [2]. Cel dintâi „Diavol cu coar-
ne de melc” e „oximoronică” în titlu, cea de-a doua 
se bazează tot pe un contrast semantic: între bana-
lul bucuriei de a vedea și fericirea de a fi orb. Evi-
dent, mitul diavolului și cel al melcului reîntoarce 
discursul poetic în arhetipalitate, iar mitul homeric 

Scriitorul Spiridon Popescu la 70 de aniScriitorul Spiridon Popescu la 70 de ani

I. Altfel despre recunoașterea publică a poetuluiI. Altfel despre recunoașterea publică a poetului
face trimiterea la arta viziunii lăuntrice, diferită de 
simpla receptare vizuală a lumii exterioare...

2. Ridicarea „Turnului de fi ldeș”

În primul rând vreau să subliniez performanța 
lui Spiridon Popescu de-a se fi înșurubat, profita-
bil, în mediul politic gorjean. Poetul și politicul au 
evoluat convergent spre-o nedisimulată speranță 
a unei „meritocrații” în premieră pentru orașul lui 
Constantin Brâncuși și al Ecaterinei Teodoroiu.

În sfera sa de teme, motive și toposuri, idei și 
nostosuri ireductibile, poeticianul Spiridon Popes-
cu excelează în a spune lucrurilor pe nume, în a fi 
un revoltat, în a încrucișa, spada de Don Quijote, 
cu morile de vânt, în a disemina asimilări culturale 
în remarcabile intuiții infinitezimale. 

Certamente, dicțiunea accede oralitatea, 
ficțiunea se duce în cosmos, iar poetul e un afirma-
tor de spectacole de regulă cosmogonice; încât „ne-
norocitul stihuitor” începe să îngemăneze imagini 
aparent „tautologice”, „sinonimice”, „identitare în 
reduplicare” etc. spre a omogeniza un logos demn 
și convingător.

Afirm deci că, întru ridicarea „turnului său de 
fildeș”, poetul n-are nevoie de ajutorul „celui mai 
mare meșter din lume”. Și afirmând aceasta (auto)
ironic / și, apreciez eu, antifrastic, poetul redactea-
ză, apoi, dezinvolt și cu o desăvârșită naturalețe, 
un „eseu despre incendiul din Alexandria”; simbo-
listica acestuia este transferată - cum altfel? – în 
zona erosului „dezlănțuit”, unde – având un „de-
clic” dintr-un text dramatic sorescian -, chipurile, 
și-a afumat nimbul degeaba, crezând că, salvându-
și iubita din flăcările mistuitoare, va rescrie bibli-
oteca de poezie a lumii. Aici e lesne de remarcat 
eterna reîntoarcere, demiurgică, la origini, astfel, 
redempțiunea în primordii presupune locuirea po-
etică a omului simplu, heideggerian, frate bun cu 
natura primordială.

Spiridon Popescu mizează pe acel tragic în-
tors în ripostă uneori virulent sarcastică. Poetul 
supraviețuiește, pe niște aliniamente autosacrifici-
ale, abia sublimându-și visuri coșmarești: „Se făcea 
că eram o gură de canal fără capac și Dumnezeu, 
care se plimba pe trotuar cu capu-n nori, a căzut 
în mine”. În câte un „vis împlinit”, se îmbogățește 
„mituit” de un greier (probabil unul dintre oligarhii 
lumii inventate ad-hoc – n.m.) ca „să ascundă lu-
mina luceafărului sub retina verdelui ochi al firului 
de iarbă”.

Poeții trebuie musai ocrotiți – ne încredințează 
Spiridon Popescu – fiindcă ei ar fi „singurele in-
secte din lume care se pricep să facă polenizarea 
îngerilor.” Sensibilitățile inefabile obligă verbul să 
se specializeze în rediafanizarea miezului inocent al 
rostirii poetice și al autocunoașterii metapoetice.

3. Alteritatea transcendentă

„Diavol cu coarne de melc” este o „formulă” mai 
degrabă parabolescă decât alegorică. Metafora gli-
sează spre firescul ca excepție ori spre o mitologie 
din „illo tempore”. Criticii literari (printre ei câțiva 
de primă linie precum Gheorghe Grigurcu, Paul 
Aretzu, Nicolae Dragoș, Ion Pachia Tatomirescu, 
Adrian Dinu Rachieru, Valeria Manta-Tăicuțu, Va-
lentin Tașcu, Aureliu Goci, Mircea Bârsilă), au cre-
ionat, vreme de vreo trei decenii, un portret în relief 
simultan axiologic și epistemologic. 

Eu caut o altă abordare și interpretare a unui 
univers cu ispititoare sugestii metapoetice. Ca de 
pildă, modelul bacovian îi conferă dicteului liric o 
directitudine în care autonegația narcisismului se 
reconvertește într-o iluzorie „intrare în manuale”, 
ba și în eventualele cursuri universitare spre a fi 
studiat, făcând posibilă „tipărirea operei sale în fas-
te ediții integrale de lux”.

Făcându-i-se propunerea de a se naște pasăre, 
poetul regretă că n-a ascultat și că a optat pentru 
a fi greier, bunăoară, cred precum cel din dialogul 
„Ion” al lui Platon. Greierul e „cântărețul mesager 
al zeilor”. 

Blaga – în Eutopia (adică în utopia eului ce-și 
nostalgizează alteritatea transcendentă – se com-
portă exemplar; în schimb Spiridon Popescu preia 
o ștafetă dificilă ca să-și probeze performanțele po-
etice și în speță metapoetice. (va urma)

 ION POPESCU-BRĂDICENI, scriitor

Dăscălița mea
,,Din stejar, stejar răsare!" Când pui suflet, 

semințele bucuriei cresc și lăstăresc, chiar și după 
ani și ani...

Recent, am primit versuri scrise de o fostă ele-
vă, acum în clasa a IX-a.

Ana-Maria Motoi, MULȚUMESC!
Multă baftă tuturor, în anul școlar care începe 

mâine! Să fie un an cu suflet!
Când pe valul vieții,
Voi surâde tare,
Îmi voi aminti,
De doamna-învățătoare.

Când bine mi-o fi,
Și cu succes mare,
Îmi voi aminti,
De doamna-învățătoare.

Când vreodată-n viață,
Îmi va fi și greu, 
N-o să uit nicicum,
Doamna, sfatul tău!

Azi, din mii de stele,
Prinse-n bolta mare,
Una mică, știu,
Că-i doamna-învățătoare.

Doamna mea învăţătoare, 
Anii repede-au zburat,
Iar şcoala şi copilăria
În amintiri s-au transformat.

Amintiri ce vor rămâne 
Veşnic în sufletul meu,
Că mi-aţi fost a doua mamă
Şi la bine şi la greu.

De-aţi fost veselă sau tristă,
Aţi ştiut zâmbi mereu, 
M-aţi învăţat să mă ţin tare
Şi să râd chiar de mă doare. 

Nu m-aţi lăsat să stau retrasă,
Timidă şi rușinoasă, 
Cu vorbe bune şi cu-n sfat
Spre succes m-aţi îndreptat.

Zi de zi, în sufleţel,
Mi-aţi sădit un ghiocel
Ce-a dat roade minunate,
C-am ajuns cât mai departe

Pentru toate, doamna mea,
Nicicând nu vă voi uita.
La Domnu` mă voi ruga
Viaţă lungă să vă dea.

Cu drag şi dor,
Un suflet rătăcitor
Ce mereu vă va iubi
Din adâncul inimii.
(Dăscălița mea)

ADINA POPESCU
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Două dintre handbalistele de la 
CSM Târgu Jiu, Sabine Klimek și 
Florența Ilie, sunt determinate să 
adauge alte trei puncte în clasament. 
După succesul cu Dacia Mioveni, tru-
pa lui Liviu Andrieș vrea să câștige 
din nou în fața propriilor suporteri. 
Handbalistele vor avea oportunitatea 
să-și treacă în cont o nouă victorie, 
duminică, când în Sala Polivalentă 
vine CSM Slatina.

Una dintre jucătoarele importante 
din sezonul trecut, Sabine Klimek, a 
revenit după accidentare și speră să 
bifeze primele sale minute în noul se-
zon.

,,Mă simt pregătită de ceva timp să 
revin pe parchet, dar este important că 
am primit acordul doctorului. M-am re-
cuperat foarte bine și sper ca, dacă nu 
în acest meci, la următorul să fiu 100 
%. Mi-a fost greu să stau pe margine, 
m-am consumat mult mai mult decât 
dacă aș fi fost pe teren. 

Pe parchet mă simt în largul meu, 
în tribună m-am simțit neputincioasă 
și mi-am dorit foarte mult să revin cât 
mai repede. 

Nu pot duce încă un meci întreg, 

Sabine Klimek și Florența Ilie, 
optimiste înaintea partidei cu Slatina

având în vedere că este doar a doua 
săptămână de antrenament. Sper să 
prind 10-15 minute”, a declarat cen-
tru CSM-ului.

Klimek a apreciat startul bun de 
sezon al colegelor sale și este convin-
să că formația gazdă o poate bate pe 
Slatina, o echipă cu vechime în pri-
mul eșalon.

,,Am fost surprinsă plăcut de par-
cursul fetelor, ne-am descurcat foarte 
bine în primele etape. Regret că nu 
am putut lua mai multe puncte, deși 
cu Buzăul și Rapidul am avut, cumva, 
meciul în mână. S-a văzut experiența 
lor, sperăm, de la meci la meci, să prin-
dem și noi cât mai multă experiență și 
să învățăm să gestionăm finalul me-
ciurilor cât mai bine. 

Ca nou-promovată, plecăm mereu 
cu șansa a doua, dar nu vedem Slati-
na ca pe o favorită. Avem foarte multă 
încredere în forțele noastre, fetele se 
simt foarte bine, s-au integrat, și cred 
că vom ieși victorioase. Sunt sigură că 
vom rămâne în Liga Florilor. 

A fost și tracul debutului, dar s-a 
văzut că ne descurcăm din ce în ce 
mai bine și cred că avem mari șanse 

să strângem mai multe puncte și sunt 
convinsă că vom face și surprize”, a 
mai spus Sabine.

Și Florența Ilie crede că echipa are 
un potențial mare, iar obiectivul pen-
tru acest sezon este realist.

,,Am avut un început de sezon cât 
se poate de bun, am obținut încă din 
prima etapa primele 3 puncte și pu-
team sa mai adăugăm câteva, dar cu 
puțin mai multă atenție și multă mun-
că vor veni și acele puncte cu echipele 
tari. 

Pentru mine a fost un început de se-
zon special, pentru că am promovat cu 
echipa și mi-am dorit încă de când am 
venit aici să ne luptăm cu echipele cele 
mai puternice din Liga Florilor. 

Personal îmi doresc să fiu sănă-
toasă și să pun umărul la îndeplinirea 
obiectivului. Va fi greu, dar sunt con-
vinsă că CSM Târgu Jiu are forța de 
a se menține în Liga Florilor. Avem o 
atmosferă foarte bună în echipă, exact 
cum a fost și în sezonul trecut. Le-am 
primit pe fetele noi cu brațele deschise 
și cu multă căldură și sper ca, împre-
ună, să facem un sezon bun”, a adău-
gat extrema de la Târgu-Jiu.

Florența consideră că publicul 
poate fi  un factor decisiv în 
obținerea unui nou succes

,,Suntem pregătite pentru meciul cu 
CSM Slatina, am arătat o formă foarte 
bună în meciurile trecute și ne dorim 
să continuăm pe același drum, dar tre-
buie să mai adăugăm încă 3 puncte în 
clasament. Cu siguranță, oamenii care 
ne-au fost alături se vor aștepta la 
aceeași dăruire și la același sacrificiu 
pe care îl depunem la fiecare meci. Fie-
care ne dorim să ieșim mulțumite după 
acestă confruntare și să continuăm 
cu aceeași atmosferă caldă în cadrul 
echipei.  Am demonstrat că ne putem 
bate cu oricine și exact asta vom face 
și în meciul de duminică. Îi așteptăm 
pe suporterii echipei în număr cât mai 
mare la sală, să trăiască fiecare se-
cundă alaturi de noi, să se bucure de 
handbal, și să ne încurajeze în cele 60 
de minute, pentru că avem nevoie de 
energia lor”, a mai spus Ilie.

Partida cu Slatina începe la ora 
18.00.

CĂTĂLIN PASĂRE

Atleta Andreea Chivo-
iu (20 de ani) va par-
ticipa, în weekend, 

la Campionatul Național de 
Alergare Montană pe distanță 
lungă și pe distanță scurtă. 
Cele două etape vor avea lo-
cla Câmpulung Moldovenesc, 
pe 24 și 25 septembrie. 

Este vorba despre curse 
de 36 kilometri, respectiv 12 
kilometri. 

Începând din această vară, 
sportiva gorjeancă are dublă 
legitimare, și va reprezenta 
cluburile CSM Târgu Jiu și 
CS Pandurii. 

Andreea a dezvăluit că 
o are ca idol pe campioana 
olimpică Constantina Diță.

,,Pot spune că rezultatele 
obținute de mine până acum 
și-au spus cuvântul și am 
ajuns la această colaborare, 

Andreea Chivoiu vrea medalii de la Andreea Chivoiu vrea medalii de la 
Câmpulung MoldovenescCâmpulung Moldovenesc

care sper să fie una fructuoa-
să. Îmi doresc sa aduc cât mai 
multe rezultate acestei secții. 

La următoarea competiție, 
care se va desfășura week-
end-ul acesta, la Câmpulung 
Moldovenesc, vreau să urc pe 
podium. 

Modelul meu în atletism 
este Constantina Diță, și, la 
fel ca marea noastră campioa-
nă, vreau să obțin măcar o ca-
lificare la Jocurile Olimpice. 

Un titlu de campioană se 
obține în urma unor eforturi 
și sacrificii mari, dar dacă îți 
dorești cu adevărat nu mai 
contează nimic”, a declarat 
sportiva pentru csmtargujiu.
ro.

Andreea Chivoiu  este pre-
gătită de antrenorii Ion Bură 
și Ionuț Dragoș Bură.

CĂTĂLIN PASĂRE
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32 de echipe se vor lupta pentru un loc în grupele Cupei României. 
Cea mai veche competiție fotbalistică din țară și-a schimbat în acest 
an formatul. 

Din faza play-off-ului, 8 echipe de Liga 1 s-au alăturat celor 24 calificate 
din Turul 3. 

Se joacă în o singură manșă, pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul 
trecut. 

Sunt opt meciuri care vor fi transmise live de Digisport, PrimaSport, Oran-
geSport și FRF.tv, iar excepție nu face partida de la Târgu-Jiu. Viitorul va în-
tâlni Dinamo București joi, 29 septembrie.

,,Colege de eșalon în campionat, cele două s-au calificat în Play-off-ul Cupei 
după victorii în deplasare, 3-1 la Flacăra Horezu pentru gorjeni și 3-0 la Tunari 
pentru dinamoviști. Pe 29 august, bucureștenii au pierdut 0-2 duelul din L2 cu 
Viitorul Pandurii! Cu o situație dificilă în clasament, Dinamo speră să bucure 
suporterii măcar printr-o calificare frumoasă spre grupele Cupei României, însă 
Viitorul a ajuns în 2021 până în semifinale, eliminând Argeșul și Mediașul, trupe 
de L1 la acel moment”, a scris frf.ro.

PLAY-OFF CUPA ROMÂNIEI BETANO 
Marți, 27 septembrie
CSC Dumbrăvița – Politehnica Iași (14.30 – Stadion Ștefan Dobay, 

Dumbrăvița) – FRF.tv
Ripensia Timișoara – U Craiova 1948 (16.00 – Stadion Electrica, Timișoara) 

– TV și FRF.tv
Șoimii Lipova – Gloria Buzău (16.30 – Stadion Comunal, Lipova)
CSA Steaua București – Chindia Târgoviște (18.45 – stadionul urmează a fi 

anunțat) – TV și FRF.tv
Axiopolis Cernavodă – CS Minaur Baia Mare (19.00 – Stadion Ideal, 

Cernavodă) – FRF.tv
Miercuri, 28 septembrie
Jiul Petroșani – Oțelul Galați (16.00 – Stadion Petre Libardi, Petroșani) – TV 

și FRF.tv
Foresta Suceava – UTA Arad (16.30 – Stadion Areni, Suceava) – FRF.tv
CSM Reșița – CS Mioveni (16.30 – Stadion Mircea Chivu, Reșița)
CS Ocna Mureș – CSM Slatina (16.30 – Stadion Soda, Ocna Mureș)
Gloria Bistrița-Năsăud – Unirea Slobozia (16.30 – Stadion Jean Pădureanu, 

Bistrița)

A fost stabilit programul play-off-ului 
din Cupa României

CSC 1599 Șelimbăr – ACS Petrolul 52 (18.45 – Stadion Gaz Metan, Mediaș) 
–TV și FRF.tv

CS Afumați – FC Rapid 1923 (21.30 – stadionul urmează a fi anunțat) –TV 
și FRF.tv

Joi, 29 septembrie
FC Brașov – AFC Hermannstadt (16.00 – Stadion Tineretului, Brașov) – TV 

și FRF.tv
CSM Alexandria – Csikszereda Miercurea Ciuc (16.30 – Stadion CSS Peco, 

Alexandria)
Concordia Chiajna – Universitatea Cluj (18.45 – Stadion Concordia 2, 

Chiajna) – TV și FRF.tv
Viitorul Târgu Jiu – Dinamo 1948 București (21.30 – Stadion Municipal, 

Târgu Jiu)– TV și FRF.tv
După play-off, urmează faza grupelor, în care vor intra direct și cele mai 

bune 8 echipe din Liga 1. 
Vor fi, astfel, un total de 24 de echipe, care vor fi împărțite în 4 grupe de 

câte 6. 
Se vor califica primele două din cele patru grupe, care vor merge în sferturile 

de finală. 
Din această fază a competiției, meciurile sunt eliminatorii, într-un singur 

tur.
CĂTĂLIN PASĂRE


