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Recepția fi nală a bazinului de înot Recepția fi nală a bazinului de înot 

de la Târgu-Jiu, săptămâna viitoare de la Târgu-Jiu, săptămâna viitoare 

Senatorul Ion Iordache: Senatorul Ion Iordache: 
Sunt un susținător Sunt un susținător 
al protestatarilor al protestatarilor 
CEO, cred că CEO, cred că 
Legea 197 se Legea 197 se 
va aplica până la urmăva aplica până la urmă

Bucătăria lui 
Fabi: Tartă cu 
ciocolată la 
cuptor!
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Zeci de copii internaţi, cu viroze Zeci de copii internaţi, cu viroze 
şi pneumoniişi pneumonii

Circa 100 de copii au ajuns, în aceas-
tă lună, la spitalul din Târgu-Jiu, cu 
diferite probleme respiratorii, inclusiv 
pneumonii. 
De la începutul lunii septembrie și 
până în prezent, în Secția Pediatrie a 
Spitalului Județean de Urgență Târ-
gu-Jiu au fost internați peste 80 de 
copii cu diverse afecțiuni respiratorii. 

Dintre aceștia, aproxima-
tiv 40 au fost diagnosticați 
cu infecții ale căilor res-

piratorii inferioare: 
bronșiolite, pneumo-
nii acute, bronho-
pneumonii. De ase-

menea, tot în această 
perioadă, 12 copii au 

fost diagnosticați 
cu infecții acute 
ale căilor respi-
ratorii superi-
oare: laringite, 
faringite, viro-
ze respirato-
rii. 

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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,,Indiferent din ce sunt facute sufl et ele noastre, al meu si al lui sunt la fel. " – Emily Bronte,,Indiferent din ce sunt facute sufl et ele noastre, al meu si al lui sunt la fel. " – Emily Bronte
calendarcalendar
Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Pius din † Ss. Pius din 
Pietrelcina, pr. Pietrelcina, pr. 
**; Zaharia şi **; Zaharia şi 
Elisabeta R.Elisabeta 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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Sfantului Ioan Sfantului Ioan 
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Pensionarii, la mila Coaliției!Pensionarii, la mila Coaliției!

Sap în amintiri și în trăiri
sunt vii cei vii și-au fost totdeauna
pentru ei răsare luna
știu ceva mai mult
decât știu și văd în nopțile
când e prea târziu
gândul la tine
nu mă lasă să adorm
tu ești cea mai frumoasă
din câte sunt pe pământ
cu toate că al tău chip e prea departe
să-l ajung cu mâna
și să-l mângâi așa cum vrei tu și eu aș vrea
în durerea mea de sub cer
de azi și de ieri
mi se pare dar nu se poate
orizontul încă ne mai desparte
de parcă te-am pierdut
într-un singur sărut
de care am avut și mai am parte
tu care ești așa de frumoasă 
dar atât de departe
ființă din sufletul meu fără moarte.

ION CĂPRUCIU

Veșnicia oglinzilor

Motto: „Ciuma timpului nos-
tru. Nebunii îi conduc pe orbi.”

William Shakespeare
(1564-1616)

Mai demult, a apărut 
o carte tradusă și în 
limba română: „Acești 

nebuni care conduc omenirea”, 
deși memoria s-ar putea să-mi 
joace feste și în loc de nebuni să 
fie un alt cuvânt: „Acești bolnavi 
care conduc omenirea”. Oricum, 
pe atunci Vladimir Putin încă nu 
se inventase ca un conducător al 
celei mai întinse țări de pe planeta 
Pământ. Totuși, analistul militar 
care este Radu Tudor, de la An-
tena 3, invitat să comenteze deci-
zia anunțată miercuri dimineață 
de președintele Federației Ruse, 
Autocratul și dictatorul Putin, 
într-o emisiune a colegei sale Că-
tălina Porumbel, nu s-a sfiit să 
folosească acel cuvânt cu referi-
re directă la disperatul Țar de la 
Kremlin.

PUTIN, ORICUM, DELIREA-
ZĂ! Mai toți liderii importanți 
ai lumii au avut luări de poziție 
dure la adresa lui Putin, care-a 
anunțat că Rusia va trece la o mo-
bilizare parțială, dacă nu cumva 
a și început-o cu mult mai devre-
me de miercuri. Nu l-am uitat pe 
secretarul general al NATO, Jens 
Stoltenberg, un om echilibrat dar 
ferm în a condamna agresiunea 
Rusiei asupra Ucrainei, care, 
iată, s-a transformat într-un 
groaznic război. 

Dacă ministrul Armatei 
rusești, generalul Serghei Șoigu, 
recunoaște pierderea a aproape 
6.000 de militari ruși este foarte 
posibil ca numărul victimelor din 

Armata Roșie să fie de zece ori mai 
mare! 

Din lipsă de spațiu, nu-i vom cita 
pe toți cei ce se opun poziției dicta-
torului Putin și nici ce a zis fiecare. 
Foarte dur și apăsat, președintele 
Statelor Unite ale Americii, Joe 
Biden, a vorbit de la tribuna 
Organizației Națiunilor Unite, din 
New York, contrazicând presupu-
sele și inventatele atacuri ale altor 
țări asupra Rusiei: „Nimeni în afara 
Rusiei nu a căutat să intre în con-
flict!”. Ferm, președintele american, 
Joe Biden, a dat asigurări că Statele 
Unite vor apăra democrația și liber-
tatea, nepermițând nimănui să-și 
alipească teritorii prin război.

GAFĂ ÎN SENATUL ROMÂNI-
EI. În vreme ce mai mulți lideri libe-
rali se arătau supărați nevoie mare 
pe declarațiile ministrului Muncii, 
Marius Budăi, în legătură cu o pro-
punere a Partidului Social Democrat 
de majorare a pensiilor, cu cel puțin 
10%, și a salariului minim la 3.000 
de lei brut începând cu 1 ianuarie 
2023, Budăi fiind muștruluit inclu-
siv de prim-ministrul României, Nico-
lae Ciucă, în ședință de guvern, cum 
că nu mai are voie să facă asemenea 
declarații până după adoptarea Buge-
tului de stat pe 2023 și că „nu sunt 
bani!”, Senatul a mai comis o necu-
rată. Pur și simplu, a votat majorarea 
veniturilor parlamentarilor cu 25%, 
în vreme ce amărăștenii o duc din ce 
în ce mai prost.

Întrebat despre gafa, ca să nu-i 
spunem altfel, a celor din Senat, de-
putatul PSD Radu Popa a declarat 
pentru DCNews: „Cred că a fost o scă-
pare. Marcel Ciolacu a transmis ime-
dia să nu susținem așa ceva!”

UDMR ȘI PNL ȘI-AU BĂGAT COA-
DA. „Acolo înțeleg faptul că a fost un 

amendament UDMR-PNL. La o oră 
după ce ați publicat știrea, Mar-
cel Ciolacu a transmis pe grupul 
de Whatsapp că PSD nu va susține 
această majorare a salariilor pentru 
parlamentari, iar aici mi se pare și 
corect. PSD nu susține majorarea 
salariilor și veniturilor parlamentari-
lor, pentru că, într-o Românie care 
moare de foame să măresc salari-
ile eu, parlamentar, mi se pare...”, 
a spus deputatul social-democrat 
Radu Popa.

Oricum, Camera Deputaților este 
camera decizională și, repet, gafa 
impardonabilă din Senat se va repa-
ra cu siguranță.

ION PREDOȘANU

P.S. PRECIZAREA LUI PAUL 
STĂNESCU. Să mai consemnăm o 
declarație a secretarului general al 
Partidului Social Democrat, Paul 
Stănescu: „Creșterea pensiilor și a 
salariului minim sunt obiective co-
mune ale coaliției. E nevoie cât mai 
repede de un angajament ferm”. (Ion 
Predoșanu)

De-ar fi ...
De-ar fi să mă mai nasc o dată
Cu-nțelepciunea vieții ce-am trăit,
Ursita mi-aș vedea-o luminată
Iar drumul neted și neșovăit.

Hotărâtoarea soartă-i mult schimbată.
În vârtejul vieții grijile-mi scufund...
Prin hățișul lumii pașii să-mi răzbată
Și ofuri ivite să știu să le-ascund.

Cutreier lumea plină de ranchiuni,
Nepăsător de lacrimi și suspine,
Aș trece fără preget prin furtuni,
Nesocotind durerile străine...

Având povața ce mi-a dat-o viața
Să nu mai pun la suflet tot ce doare,
mi-aș face mai senină dimineața
cu zâmbetu-i suav de vrăjitoare.

necazul aspru să îl dau deoparte,
din dragoste să-mi împletesc cununa,
tandru și chipeș voi merge mai departe,
că sufletu-mi e tânăr totdeauna!

Iar trupu-i mlădios și trainic,
Puterea mâinilor necazurile-mi frâng
Și-n inimă, că-i locul sfânt și tainic
Tot ce-i sublim în viață am să strâng! 

VASILE CERTEZANU
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,,Discutăm de  un an de 
zile despre această lege. În-
tre timp, au apărut judecato-
resti diferite, dar toată lumea 
aștepta o clarificare. Casele 
de pensii au spus, printre al-
tele, că nu le-a funcționat sof-
tul… Tot justiția va clarifica lu-
crurile, în opinia mea. Eu cred 
că Legea 197 va fi aplicată 
până la urmă, iar eu sunt un 
susținător al oamenilor care 
protestează pentru acest lucru 
și am spus-o încă de la înce-
put”, a spus parlamentarul.

Senatorul Ion Iordache: Sunt un susținător al protestatarilor CEO, Senatorul Ion Iordache: Sunt un susținător al protestatarilor CEO, 
cred că Legea 197 se va aplica până la urmăcred că Legea 197 se va aplica până la urmă

* ,,Nu țin neapărat să fiu șeful PNL Gorj, dar 
organizația din Gorj are nevoie de lideri”

Senatorul de Gorj, Ion Iordache, cel care foarte proba-
bil va deveni președintele PNL Gorj, a declarat ieri că 
susține angajații CEO care protestează de peste un an 
de zile pentru aplicarea Legii 197 în totalitate. De al-
tfel, acesta a considerat încă de la promulgarea aces-
teia că legea este benefică atât pentru salariați cât și 
pentru compania din Gorj.

,,Nu am luat decizia”

În privința preluării 
organizației județene a PNL 
Gorj, senatorul Ion Iodache a 
declarat: ,,Nu am luat decizia, 
în schimb, sunt convins că și 
pentru Gorj e important și ne-
cesar ca dreapta să se uneas-
că. 

Obiectivul meu nu este ne-
apărat să devin șef al PNL. 
Întâi să ne așezăm la masă, 
cu obiective comune. Cu 
siguranță, organizația liberală 

din județ are nevoie de lideri. 
Dar, încă nu am luat decizia, 
după cum v-am spus”, a mai 
precizat parlamentarul.

Liderul Sindicatului 
Solidaritatea 2013, Nicu 
Bunoaica, a declarat la Radio 
Infinit că ,,a aflat că senatorul 
Ion Iordache, care este pe cale 
să preia conducerea PNL Gorj, 
și-ar dori să înceteze protestele 

din Piața Prefecturii pentru 
deblocarea Legii nr.197/2021, 
de reducere la 52 de ani a 
vârstei de pensionare. 

De aceea, protestatarii 
au fost invitați la discuții, 
miercuri, de către noul prefect 
de Gorj, Cristina Cilibiu”. 

Întrebat dacă vrea să 
oprească protestele, senatorul 
a mai precizat: ,,Nu am avut 

discuții legate de aceste 
lucruri. Probabil domnul 
Bunoaica s-a gândit la aceste 
aspecte luând în considerare 
schimbările din PNL, dar nu 
am intențiile despre care 
vorbește Bunoaica, ci vreau să 
port discuții cu oamenii care 
protestează, în vederea găsirii 
soluțiilor la revendicările lor”.

M.C.H.

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat 
mai multe acțiuni de preventive în Târgu-Jiu, privind violența domes-
tică, anunță IPJ Gorj într-un comunicat de presă.

Polițiștii din județ au ieșit în stradă să facă 
prevenție în privința violenței domestice

Ei au mers în zona Victoria Pie-
tonal, Piața Centrală, Piața 9 Mai și 
Parcul Central și au avut drept scop 
conștientizarea, în rândul cetățenilor, 
cu privire la necesitatea cunoașterii 
tipurilor de violență domestică pre-
cum și consecințele acesteia. ,,De-

oarece majoritatea cetățenilor înțeleg 
prin violență domestică doar violență 
fizică, scopul acțiunii a fost acela de 
a evidenția toate tipurile de agresiune 
domestică, precum cea economică, se-
xuală sau socială, dar și consecințele 
negative ale acestora. Totodată, prin 

discuțiile purtate cu cetățenii, au 
fost oferite recomandări pentru evi-
tarea violenței domestice, precum și 
modalități de dezamorsare sau des-
curajare a agresivității în astfel de ca-
zuri.

Victimele, sfătuite să 
sune la poliție

Principalul scop al acestei activități 

de prevenire a fost încurajarea 
cetățenilor să apeleze la organele de 
poliție atunci când sunt victimele ori-
cărui tip de violență domestică și să 
nu se lase influențați de mituri privind 
această violență. Polițiștii au oferit 
cetățenilor detalii cu privire la solicita-
rea emiterii unui ordin de protecție pro-
vizoriu atunci când situația o impune, 
diseminându-le materiale informati-
ve”, a mai comunicat instituția.

M.C.H.
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În acest an s-au împlinit 
20 de ani de la înființarea 
Detașamentului 4 Jan-

darmi Bărbătești, structură a 
Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean ,,Tudor Vladimi-
rescu” Gorj, specializată și 
destinată să execute misiu-
nea de pază, supraveghere şi 
intervenţie la conductele ma-
gistrale de transport produse 
petroliere din zona de respon-
sabilitate, prin patrulare auto 
cu autoturisme de teren cât și 
pedestru în zonele greu acce-
sibile.

,,În prezent, aproximativ 
300 de kilometri de tronson 
conducte magistrale de trans-
port a produselor petroliere 

20 de ani de la înfi ințarea Detașanentului 20 de ani de la înfi ințarea Detașanentului 
de Jandarmi din Bărbăteștide Jandarmi din Bărbătești

şi fibră optică, aparţinând 
Conpet SA Ploieşti-sector Băr-
băteşti, sunt patrulate zilnic 
de jandarmii gorjeni din cadrul 
subunității din localitatea Băr-
băteşti în cadrul misiunilor.   

Cu autovehicule din do-
tarea Detașamentului 4 
Jandarmi Bărbătești, sunt 
parcurși lunar peste 6000 km, 
la care se adaugă alte mii de 
km. parcurși pedestru de jan-
darmii care execută misiunea 
specifică în zone împădurite, 
terenuri agricole productive şi 
neproductive, cursuri de ape, 
etc.    

Conductele magistrale de 
transport produse petroliere 
şi fibră optică care traversea-

ză judeţul Gorj, sunt verificate 
zilnic de jandarmi, atât inde-
pendent cât și în colaborare cu 
reprezentanții Conpet SA–Sec-
tor Bărbătești, aceștia patru-
lând în peste 20 localităţi din 
județ.     

Pe timpul executării mi-
siunii specifice subunității 
din Bărbătești, jandarmii au 
avut și alte constatări privind 
încălcarea unor norme de 
conviețuire socială, a ordinii și 
liniștii publice, la regimul sil-
vic, piscicol. 

Fiecare zi pentru colegii 
noștri care execută misiuni-
le de pază, supraveghere şi 
intervenţie la conductele ma-
gistrale de transport produse 

petroliere, este o provocare 
pentru că pe timpul acestora 
se confruntă cu situații nepre-
văzute, parcurg un teren acci-
dentat, au diferite solicitări ale 
cetățenilor care domiciliază în 
zonă, cu condiții meteorologi-

ce diverse, însă au experiență 
mare și sunt pregătiți să inter-
vină în orice situație. 

La cât MAI multe misiuni 
încheiate cu succes!”, a trans-
mis IJJ Gorj.

M.C.H.
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Patron condamnat pentru vânzarea de haine și Patron condamnat pentru vânzarea de haine și 
parfumuri „de fi rmă”parfumuri „de fi rmă”
Un afacerist din Târgu-Jiu a fost condamnat la plata unei amenzi pe-
nale  pentru vânzarea de haine, cosmetice și parfumuri contrafăcute 
ale unor celebre mărci din lume. În același timp, și firmele afaceris-
tului sunt bune de plată, având de achitat amenzi penale de 20.000 
de lei.

Poluare cu țiței Poluare cu țiței 
la Jupâneștila Jupânești

Un nou incident cauzat de uzura conducte-
lor de transport țiței în zona Vierșani, comuna 
Jupânești.

Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au constatat po-
luarea gravă a solului. 

„Operatorul care desfășoară activități de extracție 
a hidrocarburilor, responsabil de acest incident, a 
fost sancționat contravențional cu amendă în valoa-
re de 65 000 lei și obligat să ia măsuri de ecologiza-

Afacerea patronului a fost stri-
cată de polițiști în urmă cu 
trei ani. Potrivit anchetatori-

lor, la sfârșitul lunii octombrie 2019, 
organele de cercetare penală din ca-
drul IPJ Gorj s-au sesizat din oficiu cu 
privire la faptul că în două magazine 
din Piața Mică din Târgu-Jiu erau ex-
puse spre comercializare peste 100 de 
articole de îmbrăcăminte, cosmetică 
şi accesorii purtătoare ale însemnelor 
şi denumirilor unor mărci de lux, gen 
Guess, Hermes, Gucci, Armani, Cha-
nel sau Paco Rabanne, susceptibile a 
fi contrafăcute.

Marfă confi scată și distrusă

Hainele, gențile și parfumurile „de 
firmă” au fost confiscate de poliţie. 
Patronul le-a declarat anchetatorilor 
că a cumpărat produsele de la diferi-
te societăţi comerciale din Complexul 

Comercial „Dragonul Roşu” din Bucu-
reşti, în baza unor facturi fiscale pe 
care ulterior le-a înregistrat în conta-
bilitate, şi că nu deţine autorizaţie sau 
acord din partea titularului de marcă 
pentru a fi comercializate. 

Pentru stabilirea caracterului ori-
ginal sau contrafăcut al bunurilor in-
disponibilizate, au fost emise adrese 
către reprezentanţii titularilor mărci-
lor protejate. 

O parte dintre companiile celebre 
în toată lumea în domeniul vânzării 
de cosmetice, parfumuri sau îmbră-
căminte s-au constituit parte civile în 
proces și au solicitat daune morale de 
câteva sute sau chiar mii de euro. În 
plus, au cerut tragerea la răspundere 
a vinovaților, precum și distrugerea 
bunurilor contrafăcute. 

În instanță, afaceristul a declarat 
că nu avea cunoştinţă despre fap-
tul că produsele sunt contrafăcute, 
deşi erau vândute la un preţ modic 

în comparaţie cu preţul unui produs 
original. 

Afaceristul a fost condamnat, săp-
tămâna trecută, la pedeapsa de 2.500 
lei amendă penală, echivalentul a 100 
zile-amendă, pentru săvârşirea infrac-
ţiunii de punere în circulaţie a unui 
produs purtând o marcă identică sau 
similară cu o marcă înregistrată pen-
tru produse identice ori similare.

Mai mult, cele două firmele ale sale 
vor trebuie să achite o amendă pena-
lă de 10.000 lei fiecare, echivalentul 
a 100 zile-amendă, pentru aceleași 
infracțiuni. 

Instanța a dispus distrugerea bu-
nurilor contrafăcute pe cheltuiala fir-
melor. Sentința pronunțată de Jude-
cătoria Târgu-Jiu nu este definitivă.

I.I.

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

re a terenului”, au anunțat 
comisarii de mediu.

I.I.
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Bazinul de înot, acoperit, al municipiului 
Târgu-Jiu a fost finalizat! O declară chiar 
secretarul general adjunct de la Ministe-

rul Dezvoltării, Victor Banța. 
Investiția, în valoare de cca. 2 milioane euro, a 

fost finanțată de MDLPA prin CNI SA și se alătură 
stadionului, terenurilor sportive și sălii polivalente, 
întregind astfel Complexul Sportiv al municipiului. 

Pe 27.09.2022 va începe recepția la terminarea 
lucrărilor în urma căreia moderna construcție va 
putea fi pusă în funcțiune. Bazinul propriu-zis are 

Recepția fi nală a bazinului de înot de Recepția fi nală a bazinului de înot de 
la Târgu-Jiu, săptămâna viitoarela Târgu-Jiu, săptămâna viitoare

dimensiuni de 12,5 x 25 mp și este dotat cu: vesti-
are complet utilate, cele mai moderne echipamente 
și instalații de tratarea apei și climatizarea aerului, 
un mobilier adecvat și confortabil, grupuri sanita-
re echipate cu instalații de cea mai înaltă calitate, 
precum și cu un sistem de televiziune cu circuit în-
chis. ,,Astfel, copiii și adulții, iubitori ai acestui sport, 
vor beneficia de un spațiu adecvat pentru practica-
rea înotului la cele mai înalte standarde de igienă și 
comfort", spune reprezentantul ministerului. 

A.S.

Sâmbătă, 24 septembrie, 
ora 20, la sala Teatrului dra-
matic „Elvira Godeanu”, va 
avea loc concertul orchestrei 
Lyra Gorjului, cu un repert-
priu din creația „rebelului 
magnific”, Ludwig van Bee-
thoven. Programul cuprinde:  
Uvertura op. 62 Coriolan, 
opus 62, în do minor, e com-
pusă în 1807, în stilul „eroic” 
al compiozitorului, Concer-
tul nr.1, op. 15 în Do Major 
pentru pian și orchestra ex-

O seară de muzică

„Arta și numai ea m-a ținut în viață ! Îmi părea imposibil 
să părăsesc lumea înainte de a da la iveală tot ce aveam pe 
suflet”.

Ludwig van Beethoven

primând dorința fermă a lui 
Beethoven de a se impune 
ca pianist și, în final, celebra 
Simfonia a V-a op. 67, Sim-
fonia Destinului, compusă 
între anii 1805-1807, peri-
oadă marcată de războaie-
le napoleoniene și de drama 
compozitorului care își pierde 
auzul.  Prezența inedită a se-
rii este la pianistul clujean, 
Daniel Goiți. Cu o activitate 
concertistică de peste 35 de 
ani însumând aproape 650 
concerte și recitaluri Daniel 
Goiți este considerat unul din 
cei mai importanți pianiști ai 
României. A studiat la Con-
servatorul de muzică "Gh.
Dima" din Cluj- Napoca la cla-
sa prof. univ. Ninuca Oșanu 
-Pop și mai apoi în Berlin 
la "Hochschule der Kun-
ste" cu prof. Georg Sava. În 
urma câștigării concursurilor  
internaționale "G.Enescu" 
din București(1991) și "Artur 
Schnabel" din Berlin(1991) 
a fost deseori invitat să con-
certeze în săli importante din 
Germania, Franța, Italia, An-
glia, Grecia, Austria, Ungaria, 
Israel, Norvegia, SUA, Japo-
nia și Vietnam. Din 1990 este 
profesor al catedrei de pian 
- orgă a ANMGD Cluj unde 

activează cu rezultate deose-
bite și în prezent ca profesor 
universitar și conducător al 
catedrei de pian. A colaborat 
cu dirijori și instrumentiști 
de prestigiu precum: Horia 
Andreescu, Ilarion Ionescu 
Galați, Iosif Conta, Emanuel 
Elenescu, Emil Simon, Petre 

Sbârcea, Gh. Costin, Camil 
Marinescu, Tiberiu Soare, Ro-
berto Abbado (Italia), Lawren-
ce Foster (SUA), Jin Wang 
(China), Misha Katz (Franța), 
Kazushi Ono (Japonia), Cris-
tina Anghelescu (vioară), Dia-
na Ligeti și Răzvan Suma (v-
cel), cvartetul "Ad Libitum" și 
cvartetul "Transilvan".

Dirijor, violoncelistul și 
compozitorul Mircea Suchici, 
târgujian de origine este ab-

solvent al Conservatorului 
“George Enescu” din Iaşi, la 
clasa prof. Reinhold Schee-
ser. În 1978, a absolvit Cur-
surile de Orchestră de la Bay-
reuth (Germania), la clasa 
profesorului Erich Berger, iar 
în 2010, cursurile Academiei 
Naţionale de Muzică, din Bu-

cureşti, la clasa profesorului 
Cristian Brâncuși. Deopotri-
vă artist instrumentist, dirijor 
și compozitor, Mircea Suchici 
reprezintă tipul artistului ver-
satil, care, în aproape 40 de 
ani de carieră în slujba mu-
zicii explorează constant și 
continuu subtilitățile artei 
sunetelor  (Petre Cichirdan, 
culturaarsmundi.ro, 4.12).

Prof. dr. 
MIHAELA-SANDA POPESCU
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Post de îngrijitor Post de îngrijitor 
la școalăla școală

Școala Gimnazială „Nicolae Cos-
tescu” din comuna Bolboși angajea-
ză îngrijitor. Postul este pe perioadă 
determinată, de trei ani. Nu se cere 
vechime în muncă. 

Persoanele care au domiciliul sta-
bil în comuna Bolboși și au absolvit 
măcar opt clase își pot depune dosa-
rul de înscriere la concurs. 

Zeci de copii internaţi, cu viroze şi Zeci de copii internaţi, cu viroze şi 
pneumoniipneumonii

Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la 
Târgu-Jiu și Bumbești-JiuTârgu-Jiu și Bumbești-Jiu

De la începutul lunii septem-
brie și până în prezent, în 
Secția Pediatrie a Spitalu-

lui Județean de Urgență Târgu-Jiu au 
fost internați peste 80 de copii cu di-
verse afecțiuni respiratorii. 

Dintre aceștia, aproximativ 40 au 
fost diagnosticați cu infecții ale căi-
lor respiratorii inferioare: bronșiolite, 
pneumonii acute, bronhopneumonii. 
De asemenea, tot în această perioa-
dă, 12 copii au fost diagnosticați cu 
infecții acute ale căilor respiratorii 
superioare: laringite, faringite, viroze 
respiratorii. 

„În cazul pneumoniilor au predo-
minat copiii cu vârste cuprinse între 
1 și 4 ani (23 de cazuri), 10 cazuri la 
grupa de vârstă 4 – 14 ani și 4 cazuri 
înregistrate la grupa de vârstă 0 și 4 
ani. Pacienții au nevoie de o medie de 
5 zile de internare”, a precizat Miha-
ela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al 
Spitalului Județean de Urgență din 
Târgu-Jiu.

În ultima perioadă, la sfârșit de 
săptămână, la Camera de Gardă Pe-
diatrie (Spitalul 700) s-au prezentat 
între 50 și 60 de cazuri pe zi. Nu toate 

Circa 100 de copii au ajuns, în această lună, la spitalul din Târgu-
Jiu, cu diferite probleme respiratorii, inclusiv pneumonii.

cazurile au necesitat internare. 
Drept urmare, medicii recoman-
dă părinților ca la primele semne 
de boală sau când observă schim-
bări în starea de sănătate a copi-
lului, să meargă la medicul de fa-
milie sau la medicul pediatru din 
Ambulatoriul Integrat al Spitalu-
lui Județean de Urgență Târgu-
Jiu, pentru a evita complicațiile 
care pot să apară. 

De asemenea, în această peri-
oadă, în care virozele respiratorii 
și alte afecțiuni ale căilor respi-
ratorii sunt frecvente, trebuie să 
evite locurile aglomerate, să ofere 
copiilor o alimentație bogată în 
fructe, legume, nutrienți, să fie 
atenți la igiena mâinilor (igiena 
este foarte importantă: spălatul 
pe mâini îndepărtează germenii 
și previne infectarea) și să evite con-
tactul cu adulți sau copii bolnavi (se 
evită contactul cu alți copii cu infecții 
ale tractului respirator superior sau 
dignosticați cu bronșiolită). Dacă un 
copil este bolnav, el trebuie izolat de 
ceilalți copii și ținut acasă pe perioada 
de manifestare a bolii (cel puțin până 

trece tusea).
Bronșita și bronșiolita sunt infecții 

ale plămânilor. Bronșita poate afecta 
persoane de orice vârstă, dar se ma-
nifestă cel mai des la copii, pe când 
bronșiolita afectează copiii cu vârsta 
de până la 2 ani (sugari și copii mici) 
și are o cale de transmitere foarte ase-

mănătoare cu gripa. 
Pneumonia este una din cele mai 

frecvent diagnosticate afecțiuni, îm-
preună cu infecțiile respiratorii su-
perioare reprezentând peste jumătate 
din totalitatea afecțiunilor de natură 
infecțioasă diagnosticate la copil.

I.I.

Domenii precum chimia, fizica, ingineria, astronomia, robo-
tica, antropologia, speologia și nanotehnologia vor fi explica-
te pe înțelesul tuturor prin experimente, ateliere și activități. 
În plus, vor fi organizate concursuri. Astfel, în ultima zi de 
vineri din luna septembrie, începând cu ora 17:00, Colegiul 
Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu și Clubul Copiilor 
din Bumbești-Jiu vor fi gazda celui mai fascinant eveniment al 
toamnei: Noaptea Cercetătorilor Europeni!

„Aici te așteaptă cei mai prietenoși cercetători, alături de care 
vei porni într-o fascinantă călătorie în lumea științei. Hai să ex-
plorezi lumea științei și cercetării în cele mai inedite, interactive 
și captivante moduri! Am pregătit pentru tine experimente trăsni-
te, ateliere de lucru, activități educative, concursuri cu premii și 
multe surprize. Intrarea este liberă!”, anunță organizatorii.

I.I.

În plus, doritorii postului trebuie 
să fie înscriși la cursurile de fochist.

Termenul limită pentru depune-
rea dosarelor este 6 octombrie, ora 
12.00. 

Proba scrisă are loc pe 13 octom-
brie, iar proba practică este progra-
mată pentru a doua zi.

I.I.

Noaptea Cercetătorilor Europeni va avea loc anul acesta 
în 25 de orașe din țară, între care Târgu-Jiu și Bumbești-
Jiu. Pe 30 septembrie, toți cei care sunt interesați de 
lumea științei sunt așteptați în instituții precum muzee 
și institute pentru a descoperi din secretele cercetăto-
rilor.
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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

Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Lista de cumpărături pentru aluatul tartei:
* 250 gr de făină;
*125 gr de unt rece cu 82 % grăsime; 

Tartă cu ciocolată la c

Pasul 1Pasul 1

* 110 gr de zahăr pudră;
* 1 pachet de zahăr vanilat;

Pasul 2Pasul 2

Pasul 3Pasul 3

* 1 vârf de cuțit de sare;
* 1 ou (gălbenuș).

Lista de cumpărături pentru umplutura tartei:
* 250 de grame de ciocolată menaj 
* 250 ml de smântână lichidă 32 % grăsime 

Pasul 4Pasul 4

* 100 ml de lapte 
* 2 ouă ( gălbenușuri )

Pasul 5Pasul 5

Modul de preparare:
Pentru aluatul tartei, tăiem untul în cubulețe, 

Pasul 6Pasul 6

separăm albușul de gălbenuș. 
Amestecăm gălbenușul cu sarea. 

Pasul 7Pasul 7

Într-un bol, cernem făina și zahărul vanilat. 
Adăugăm și untul, apoi amestecăm totul bine până 

Pasul 8Pasul 8

când amestecul este nisipos.
În acest fel, untul s-a încorporat foarte bine. Adăugăm 

Pasul 9Pasul 9

gălbenușul, amestecăm din nou până când aluatul este 
nelipicios. 

Pasul 10Pasul 10

Punem aluatul într-o farfurie adâncă și îl acoperim cu 
o folie din plastic transparentă. Introducem aluatul la fri-
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cuptor!
gider pentru 40 de minute. 

Între timp, preîncălzim cuptorul la 180 de grade. 

Pasul 12Pasul 12

După ce a trecut timpul, scoatem aluatul de la frigider, 
presărăm cu puțină făină pe masa de lucru. 

Pasul 13Pasul 13

Cu ajutorul unui sucitor din lemn, întindem aluatul 
uniform și îl așezăm în forma pentru tarta de ciocolată. 

Pasul 14Pasul 14

Surplusul de aluat îl tăiem și îl întindem cu sucitorul 
după care tăiem fâșii late și le punem pe marginea tăvii, 
modelăm cu degetele iar în acest mod o să avem o tartă cu 

Pasul 15Pasul 15

marginea perfectă. Înțepăm cu o furculiță din loc în loc. 
Cine  dorește, poate să pună năut uscat, sau linte pes-

te tartă, atât cât să acopere suprafața. 

Se folosește această tehnică, pentru ca tar-
ta să nu se umfle, fiindcă  așa se coace pe toată 
suprafața. 

Pasul 16Pasul 16

Eu am încercat, de această dată, fără năut 
sau linte și, după cum se poate vedea în poze, a 
funcționat perfect. 

De atfel, am folosit funcția ,,ventilație” la cuptor, 
în acest fel căldura s-a distribuit uniform. 

Pasul 17Pasul 17

Coacem tarta, la 180 de grade, pentru 10 mi-
nute. 

După 10 minute, scoatem crusta tartei și o lă-
săm la răcit. 

Reducem temperatura cuptorului la 120 de gra-
de. 

Între timp ne apucăm de umplutura tartei. Pu-
nem smântâna lichidă și laptele pe foc. 

Înainte să atingă punctul de fierbere, mai exact 
80 de grade este o temperatură numai bună, rupem 
ciocolată în bucăți o adăugăm peste amestecul din 

lapte și smântâna lichidă și amestecăm bine până 
când ciocolata s-a topit. 

Lăsăm puțin să se răcească amestecul de cio-
colată. 

Adăugăm gălbenușurile amestecând continuu 
până când amestecul devine omogen. 

Turnăm amestecul de ciocolată peste crusta tar-
tei. Dăm tarta la cuptor pentru 40 de minute la 

temperatura de 120 de grade. Lăsam tarta să se 
răcească și o dăm la frigider pentru 2 ore. Se poate 
servii simplă sau alături de sos din fructe de pă-
dure ! 

Poftă bună !

Pasul 18Pasul 18

Pasul 19Pasul 19
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Calea, Lumina, Adevărul şi ViaţaCalea, Lumina, Adevărul şi Viaţa

Dumnezeu ne îndeamnă să fi m încrezători în puterea Lui, să dovedim Dumnezeu ne îndeamnă să fi m încrezători în puterea Lui, să dovedim 
râvnă în săvârşirea lucrării binelui de slujire a semenilor, ca să împlinim râvnă în săvârşirea lucrării binelui de slujire a semenilor, ca să împlinim 
poruncile Mântuitorului nostru!poruncile Mântuitorului nostru!
În Duminica a 18-a după Rusalii; 

Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 
5, 1-11 (Pescuirea minunată), în 

cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Bise-
rica Ortodoxă Română, la Sfânta Evan-
ghelie, ni se vorbeşte despre pescuirea 
minunată, mai prescis, despre minunea 
săvârşită de către Domnul şi Mântuito-
rul nostru Iisus Hristos cu  Simon Pe-
tru şi cu alţi pescari care toată noaptea 
s-au trudit şi nimic nu au prins cu nă-
voadele lor! «Şi  răspunzând Simon, a 
zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am 
trudit şi nimic nu am prins» (Luca V, 
5), pentru ca la îndemnul Mântuitoru-
lui, Simon să arunce mrejile mai adânc, 
în lacul Ghenizaretului, unde «au prins 
mulţime mare de peşte, că li se rupeau 
mrejile» (Luca V, 6). Aşadar, această Pe-
ricopă despre pescuirea minunată, ne 
demonstrează cu pregnanţă, cum fapta 
Mântuitorului a determinat o schimba-
re fundamentală în viaţa unor pescari, 
făcându-i să-şi părăsească ocupaţia lor 
tradiţională şi să devină mărturisitori şi 
slujitori ai lui Dumnezeu, ai oamenilor, 
iar, apoi, ca Apostoli şi propovăduitori ai 
Legii Evanghelice. De fapt, Simon Petru 
s-a smerit atunci când a văzut această 
minune săvârşită de către Domnul Ii-
sus Hristos şi fără a se mândri câtuşi 
de puţin, şi-a recunoscut păcătoşenia 
şi slăbiciunile şi i-a spus Domnului, că-
zând la genunchii Lui: «Ieşi de la mine, 
Doamne, că sunt om păcătos» (Luca V, 
8). Oare, câţi dintre noi, am avea cura-
jul şi demnitatea să spunem acest lu-
cru? Dar, Simon Petru şi-a dat seama, 
în faţa minunii săvârşite, ce era el în re-
alitate şi ce i se cuvenea lui Iisus, mai 
ales că, spaimă mare i-a cuprins pe toţi 
care au fost de faţă la săvârşirea acestei 
minuni, între care erau şi Iacov şi Ioan, 
fiii lui Zevedeu, «căci spaima îl cuprin-
sese, pe el şi pe toţi cei care erau cu el, 
pentru pescuitul peştilor pe care îl prin-
seseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, 
fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu 
Simon» (Luca V, 9—10). De aici, putem 
înţelege că Mântuitorul Iisus Hristos, 
văzând smerenia lui Simon, îi zice: „Nu 
te teme, de acum înainte vei fi pescar de 
oameni” (Luca V, 10), acesta devenind 
un apropiat al Domnului, cu excepţia 
momentelor sale de lepădare, mai ales 
că ne punem întrebarea, oare, ce i-a 
determinat pe aceşti oameni să-şi pă-
răsească ocupatia, familiile lor, şi să-L 
urmeze pe Domnul Iisus? Fără nici un 
dubiu, că hotărârea lor de a-L urma pe 
Iisus este nepătrunsa şi nebiruita pu-
tere a dumnezeiescului har, iar, putem 
spune că mai este şi pilda vieţii Sale 
curate şi sfinte, exemplare prin virtutea 
smereniei. Pentru că mulţi au   propo-
văduit învăţături înalte pe care ei nu 
le-au urmat, pe când Mântuitorul Iisus 
Hristos a împlinit în totalitate ceea ce 
a învăţat. Poate că asemenea pescarilor 
din Evanghelia Duminicii a 18-a după 
Rusalii, pilda vieţii neprihănite a Mân-
tuitorului stă ca o carte de aur deschisă 
în faţa noastră, fiindcă El este lumină 
pentru noi, după nopţi lungi de pescu-
it în deşertul iluziilor vieţii pământeşti! 
Desigur, pentru smerenia lui Simon şi a 
celorlalţi pescari, harul lui Dumnezeu a 
coborât peste ei şi au devenit pescari de 
oameni, Apostoli ai neamurilor, pentru 
ca noi să înţelegem că smerenia e păs-
trătoarea credinţei şi temelia tuturor 
virtuţilor, deoarece cu ea toate virtuţile 
devin mai profunde şi mai desăvârşite. 
Ea stă la temelia vieţii noastre spiritu-
ale şi se află la baza tuturor celorlalte 
virtuţi pe care le regăsim în strălucirea 
oricărui har ceresc, fiindcă Dumnezeu 

ne îndeamnă să fim încrezători în pute-
rea Lui, să dovedim râvnă în săvârşirea 
lucrării binelui de slujire a semenilor, 
ca să împlinim poruncile Mântuitorului 
nostru!

«Ieși de la mine, Doamne, că sunt 

om păcătos! Dar, după cuvântul 

Tău, voi arunca mrejele»! 

Aşadar, să pornim de la faptul că Pe-
ricopa Evanghelică a Duminicii a 18-a 
după Rusalii, poate că vine să ne aju-
te să-l cunoştem pe cel care va deveni 
«portdrapelul» cetei Apostolilor, care, 
ajuns pe malul Mării Galileii, străjuit 
de niște frumoase terase naturale care-i 
dau aspectul unui adevărat amfiteatru, 
Mântuitorul va vorbi mulțimilor, dar, 
nu oricum, ci, urcat în corabia lui Si-
mon, fiul lui Iona, când pescarul tocmai 
curăța mrejele după o zi lungă de pescuit 
care nu fusese prea rodnică. Deci, odată 
încheiată propovăduirea, Învățătorul va 
adresa pescarului o poruncă. „Mână la 
adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca 
să pescuiţi”, prin cuvinte ce sună uşor 
ciudat, cu deosebire, atunci când ele 
vin din gura unui necunoscut și sunt 
adresate specialiștilor. În acest context, 
începând cu Duminica a optsprezecea 
după Rusalii, se citesc la Sfintele Li-
turghii fragmente din Evanghelia după 
Luca, iar, prima Pericopă duminicală 
se referă la chemarea primilor ucenici 
la apostolat. Iar, dacă Matei și Marcu 
spun că Domnul umbla pe lângă Ma-
rea Galileii și S-a adresat direct celor ce 
își dregeau mrejele, chemându-i să fie 
«pescari de oameni», Sf. Ev. Luca dez-
voltă subiectul, aducând noi detalii cu 
privire la transformarea acestor pescari 
în Apostoli propovăduitori ai învăţături-
lor Domnului. Și el amintește de două 
corăbii trase la mal, spunând că pesca-
rii își spălau mrejele, însă, Domnul, po-
trivit Evangheliei din această Duminică, 
nu trece direct la subiect şi nu face di-
rect chemarea la ucenicie, ci îl roagă pe 
cel ce avea să fie purtătorul de cuvânt 
al apostolilor să tragă corabia puțin de 
la țărm, pentru că motivul pentru care 
dorise aceasta era că veniseră mulțimi 
de oameni la El și Îl îmbulzeau, așa că, 
acostată la mică distanță de mal, cora-
bia devenea un fel de podium, de unde 
Iisus Hristos putea să fie văzut și auzit 
mai bine de cât mai mulți oameni. Dar, 
abia după încheierea cuvântării Dom-
nului începe chemarea la apostolat, şi 
nici atunci, în modul direct, ci, printr-o 
acțiune simbolică: Mântuitorul îi cere 
lui Simon să plece cu corabia în larg și 
să arunce mrejele cât mai adânc pen-
tru pescuit. Acesta se supune, dar nu 
fără a explica mai întâi că ar fi de prisos 
pentru că toată noaptea a încercat să 
prindă ceva, dar s-a întors fără nimic. 
Este acelaşi Petru uşor îndoielnic, dar, 
credincios Domnului, pe care îl vom în-
tâlni de multe ori în Sfânta Scriptură! 
Orice pescar de meserie știe că peștele 
se prinde mai bine noaptea, până la re-
vărsatul zorilor, iar, dimineața, după 
ce soarele a răsărit, e mult mai greu, 
fiindcă peștii coboară în adâncurile 
apelor. Cu atât mai mult, dacă pesca-
rii nu reușiseră o noapte întreagă să 
prindă ceva, șansa de succes pe zi era 
destul de mică. Ar putea fi vorba şi des-
pre oboseala pescarilor după o noapte 
nedormită, însă, cu toată motivţia sa, 
Petru Simon adaugă: «Dar, după cuvân-
tul Tău, voi arunca mrejele», dovedind 
o deplină ascultare! Deci, pescarul de 
profesie renunță la propria lui părere de 

dragul Domnului Iisus, iar, această ati-
tudine trădează faptul că predica ținută 
de El mulțimilor l-a pătruns la inimă pe 
iscusitul pescar, cel numit mai târziu 
«Petru», pentru credința sa tare, ca de 
piatră. Mântuitorul trebuie să-i fi vorbit 
lui Simon despre apropierea Împărăției 
lui Dumnezeu, despre puterea credinței 
sau poate chiar despre lăsarea omului 
cu totul în grija lui Dumnezeul Care face 
minuni, Dumnezeul Care ne îndeamnă 
să fim încrezători în puterea Lui, să do-
vedim râvnă în săvârşirea lucrării bine-
lui de slujire a semenilor, ca să împli-
nim poruncile Mântuitorului nostru!  

„Nu te teme, de acum înainte vei fi  

pescar de oameni” (Luca V, 10)

Pentru a concluziona cele spuse 
până acum, să mai adăugăm faptul că 
Domnul nostru Iisus Hristos, spre a ne 
face să înţelegem că virtutea smereniei 
este cea mai preţioasă dintre toate virtu-
ţile, începe «fericirile», chiar cu aceasta, 
când zice : „Fericiţi cei săraci cu duhul, 
că a lor este împărăţia cerurilor” (Matei 
V, 3), iar, Apostolul Petru dă frumoase 
îndemnuri fiilor duhovniceşti, zicându-
le: «Supuneţi-vă preoţilor şi toţi, unii 
faţă de alţii, îmbrăcaţi-vă întru smere-
nie, pentru că Dumnezeu celor mândri 
le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă 
har» (I Petru V, 5). Aşadar, smerenia 
este o virtute iubită de către Mântuito-
rul Hristos, prin care vrea să fie imitat 
de toţi cei care vor să-L urmeze, când 
zice: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 
învăţaţi-vă de la Mine că sunt blând şi 
smerit cu inima şi veţi găsi odihnă su-
fletelor voastre!” (Matei XI, 29). De ace-
ea, Domnul nostru Iisus Hristos a zis: 
„Dacă tu vei osebi lucrul de preţ de cel 
fără de preţ vei fi ca gura mea” (Ieremia 
XV, 19), adică, ceea ce este al lui Dum-
nezeu de ceea ce este al nostru şi dacă 
vom putea deosebi ceea ce este de va-
loare de ceea ce este josnic, vom fi ase-
menea gurii Sale îndumnezeite şi plină 
de înţelepciune! În urma dovezii de as-
cultare, Petru și cel ce era în corabie cu 
el, probabil fratele său Andrei, dacă e 
să coroborăm textul Evangheliei cu cele 
de la Matei și Marcu, aruncă mreaja 
la adânc și prind o cantitate de pește 
mai mare decât capacitatea mrejei de 
a rezista greutății, aşa că Petru le face 
semn celor din corabia a doua, probabil 
Iacov, Ioan și tatăl lor, Iona, dacă citim 
la ceilalți Evangheliști, iar, împreună au 
reușit să scoată la liman mreaja care era 
aproape să se rupă. Chiar și așa, canti-
tatea de pești a umplut amândouă coră-
biile, acum aflate amândouă în pericol 
să se scufunde de greutate. Pentru că 
ajunși la mal, pescarii galileeni se simt 

copleșiți, iar, Petru înțelege că pescuirea 
bogată nu e întâmplătoare, ci e marto-
rul unei minuni făcute de către Domnul 
Iisus Hristos. Totuşi, în frica lui sfântă 
şi smerită, îi spune Domnului: «Ieși de 
la mine, Doamne, că sunt om păcătos!». 
Aşadar, e de remarcat faptul că acesta 
se simte nevrednic, pentru păcatele sale, 
să fie cercetat și răsplătit de Dumnezeu. 
Nu e vorba de o rugăminte adresată 
lui Iisus de a pleca, așa cum făcuseră 
gherghesenii, când Domnul a vindecat 
un îndrăcit, trimițând demonii în turma 
de porci (Marcu 5, 17), pentru că, mai 
degrabă este simțul duhovnicesc de mi-
cime în fața puterii dumnezeiești. Prin 
urmare, smeritul nu se încrede în pute-
rile lui proprii, ci, omul smerit e bucu-
ros atunci când alţii îi cunosc defectele 
şi lipsurile pentru că el nu se supără 
dacă unii îl întrec fie prin bogăţia lor, 
fie prin iscusinţa lor, sau chiar prin vir-
tutea lor! Acela este smerit care ascul-
tă de părinţii şi de mai marii lui, având 
pildă pe Mântuitorul Hristos, Care S-a 
făcut ascultător până la moartea pe 
cruce. Smerit este acela care iubeşte pe 
cei mai de jos decât el sau pe cei care-i 
sunt supuşi, iar, această smerenie e te-
melia întregii desăvârşiri Evanghelice 
şi a vieţii spirituale. Dintotdeauna, aşa 
cum ar trebui, mai ales în zilele noas-
tre, smerenia să fie drumul drept şi si-
gur pe care, dacă vom umbla, nu vom 
greşi niciodată. Întotdeauna cel smerit 
se bucură de pacea inimii, care e binele 
cel mai mare pe care îl poate avea omul 
pe pământ şi, tot din smerenie izvorăşte 
pacea, bucuria şi fericirea pe care ne-o 
dorim cu toţi în viaţa aceasta! Pericopa 
Evanghelică de la Sf. Ap. Luca se înche-
ie, în ceea ce privește chemarea la apos-
tolat, în același fel ca și la Sf. Ev. Matei 
și la Sf. Ev. Marcu, atunci când pesca-
rii își trag corăbiile la țărm şi nu apucă 
să selecteze peștii, să îi vândă sau să îi 
valorifice cumva, ci, lasă totul și merg 
după Domnul. De aceea, dorinţa neclin-
tită de a fi alături de El este superioară 
oricărei ocupații curente, mai ales că 
acestea ne sunt date pentru a înțelege 
că, atunci când Domnul ne cheamă, nu 
e cazul să mai întârziem inutil cu lucru-
rile noastre cotidiene, ci, să ne punem 
încrederea în Dumnezeu şi să fim încre-
zători în puterea Lui, să dovedim râvnă 
în săvârşirea lucrării binelui de slujire 
a semenilor, ca astfel prin tot binele 
ce-l facem pentru semeni, să împlinim 
poruncile Mântuitorului şi să contribu-
im la binele întregii omeniri, pentru că 
Dumnezeu ne îndeamnă să fim încre-
zători în puterea Lui, să dovedim râvnă 
în săvârşirea lucrării binelui de slujire 
a semenilor, ca să împlinim poruncile 
Mântuitorului nostru!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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„El, Iisus, să creasca, să fi e cât mai cunoscut de „El, Iisus, să creasca, să fi e cât mai cunoscut de 
lume, iar eu să scad”!lume, iar eu să scad”!
Astăzi, 23 septembrie, toţi 

creştinii sărbătorim Zămis-
lirea Sfântului Proroc Ioan 

Botezătorul, care a fost binevestită 
de către Sfântul Arhanghel Gavriil lui 
Zaharia, soțul Elisabetei, în timp ce 
se afla la templu și slujea (Luca 1, 13-
15), dar, Zaharia fiind bătrân, la fel ca 
și soția sa Elisabeta, s-a îndoit de cu-
vintele Arhanghelului Gavriil, de ace-
ea, Sfântul Arhanghel îl înștiințează că 
pentru necredința lui va rămâne mut 
până ce se va naște pruncul (Luca 1, 
18-20). Deci, astăzi îl sărbătorim pe 
Sfântul Ioan Botezătorul, martorul cel 
ales de Dumnezeu, slujitorul acestei 
taine mari, de o covârșitoare însem-
nătate pentru mântuirea neamului 
omenesc. Ioan Botezătorul, despre 
care scria profetul Maleahi cu patru 
sute de ani înainte de Nașterea lui Ii-
sus: „Iată, trimit pe îngerul Meu îna-
intea feței Tale, și el va pregăti calea 

Ta”, mai ales că el este singurul pă-
mantean despre care Iisus Mântuito-
rul spune acel cuvânt de laudă: „Că 
dintre toți cei născuți din femeie, nu 
este nici unul mai mare decat Ioan”! 
Când Sfântul Ioan este întrebat: „Cine 
eşti tu?”, el răspunde prin cuvântul 
prorocului: „Eu sunt glasul celui ce 
strigă în pustie: gătiți calea Domnu-
lui”, recunoscându-se pe el însuși a fi 
înaintemergător al lui Iisus şi pe acest 
înaintemergător al Domnului îl prăz-
nuim noi astăzi. 

Sfântul Ioan era un copil născut 
ca dar al rugăciunilor părinților lui, 

bătrânii Zaharia și Elisabeta, ajunși 
la o vârstă înaintată, care se rugase-
ră din tot sufletul să dobândească un 
copil de la Dumnezeu; și Dumnezeu 
parcă nu-i auzea, deși Zaharia era 
preot la Templul din Ierusalim. Ajunși 
la această vârstă înaintată, când nu 
mai aveau nici o nădejde să nască un 
copil, iată că Arhanghelul Gavriil îi 
aduce lui Zaharia, în Templu, vestea 
că Elisabeta va naște un fiu. Bătrâ-
na Elisabeta naște la vremea cuveni-
tă, și pruncul Ioan începe să crească, 
la fel ca orice prunc, sub oblăduirea 
părinților lui, într-un sat de munte, 
la 60 km de Ierusalim, o regiune pli-
nă de măslini și de portocali. Ştim că 
Sfântul Ioan a stat într-o peşteră, mai 
bine de 20 de ani, în cea mai aspră 
asceză pe care noi ne-o putem închi-
pui, îmbrăcat foarte sumar, într-o ha-
ină săracă de păr de cămilă, desculț, 
umbla printre aceste pietre ascuțite 

din pustiu, rugându-se tot timpul și 
având mintea numai la Dumnezeu. 
Mânca miere sălbatică și un fel de 
fructe acre care creșteau în pustie, 
precum și muguri de copaci. Băutu-
ra lui era apa de izvor, iar patul era 
pământul gol. Ca acoperamânt avea 
cerul și harul lui Dumnezeu, mai ales 
că aceste pustiuri aspre ale Palesti-
nei erau pline de animale sălbatice, 
peșteri în care foiau șerpii veninoşi și 
noaptea urlau șacalii care trăiesc în 
grupuri și țipă înspăimântător, mai 
ales noaptea! El a sfințit, astfel, săl-
băticia pustiului, prin rugăciunile lui 

de zi și de noapte, prin viața lui aspră 
şi fără îndoială, că animalele nu l-au 
atacat pentru că simțeau Duhul lui 
Dumnezeu în el. Totuși, această se-
veră pustnicie este nespus de plăcută 
și de dulce atunci când este închina-
tă lui Dumnezeu, ca o jertfă curată a 
vieții noastre, oferită lui Dumnezeu cu 
smerenie și cu dragoste, din dorul de 
a-L cunoaște și de a ne apropia și mai 
mult de El. Prin această viață pustni-
cească, Sfântul Ioan devine modelul 
și prototipul pustnicilor de mai târ-
ziu care au populat pustiurile, tră-
ind adânc și din plin Evanghelia lui 
Hristos. Rugăciunea lor era neînceta-
tă, pentru ei și pentru lumea întrea-
gă, mai ales că își sfințeau viața lor 
și viața altora, vindecând tot felul de 
bolnavi aduși în jurul peșterilor și chi-
liilor lor, sfătuind și convingând, așa 
încât cei care veneau la ei își schim-

bau cu totul viața de până atunci. 
Prin urmare, Sfântul Ioan să rămâ-

nă, dar, modelul nostru de smerenie: 
„El, Iisus, să creasca, să fie cât mai 
cunoscut de lume, iar eu să scad”, 
pentru că Iisus crește, până ajunge 
în Ierusalim și pe Golgota, iar Ioan, 
retrăgându-se, trece în împărăția lu-
minilor. Deci, să urmăm exemplul 
smereniei lui, să-l avem la inimă și 
să ne rugăm cu toată credința acestui 
mare sfânt și prieten al Mirelui Hris-
tos, care ne poate ajuta cu adevărat, 
aşa cum Bunul Dumnezeu şi Sf. Ioan 
Botezătorul, ne ajută şi pe noi, cei de 
la Parohia Bisericii ,,Sf. Cuv. Paras-
cheva” să acoperim Casa Lui Dumne-
zeu şi să dăruim fiecare ceva pentru a 
fi apropiaţii Lui Dumnezeu! Doamne-
ajută!

Preot ANTONIE FĂINIŞI,
Parohia Strâmba-Jiu, Gorj
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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 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
 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

 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 Azi, 23 septembrie 2022, comemorăm 3 ani de la de-

cesul soțului meu, Profesor ION PRIESCU.

Dumnezeu să-l odihnească în dreapta Lui și noi, care 

l-am apreciat, să-i purtăm cu mare demnitate amintirea.

Pioasă aducere aminte!

    Lilica – Theodora

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.

 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.

 Vând și/sau schimb cu 
2 garsoniere, et. 1, casă de lo-
cuit + teren la 12 km de oraș, 
canalizare, apă, gaze, cablu. 
Suprafață totală 2107 mp. 
Preț 100000 euro negociabil. 
Tel.: 0740063162.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

Asociația Obștea de Moșneni Crasna Deal și Vale 
anunță disponibilizarea proiectului de plan și raportul de 
mediu, pentru Amenajamentul silvic proprietate privată 
aparținând Asociația Obștea de Moșneni Crasna Deal și Vale 
– U.P. I Crasna Deal și Vale, județul Gorj, cu amplasament 
în comuna Crasna. Documentația poate să fie consultată pe 
site Primăria Crasna: https://crasnagorj.ro. Sugestiile și 
observațiile publicului se primesc în scris cu datele de in-
dentificare ale reclamantului, la sediul APM Gorj, str. Unirii, 
nr. 76, Tg-Jiu sau la sediul proiectantului S.C. TERA SILVA 
PROIECT S.R.L., str. Principală, nr. 3, bl. 15, ap. 104, sec-
tor 4, București, în termen de 45 de zile calendaristice de la 
publicare.

Asociația Obștea de Moșneni ,,Drăgoiești-Dumbrăveni-
Ungureni-Buzești” anunță disponibilizarea proiectului de 
plan și raportul de mediu, pentru Amenajamentul silvic 
proprietate privată aparținând Asociația Obștea de Moșneni 
,,Drăgoiești-Dumbrăveni-Ungureni-Buzești” – U.P. I Sună-
toarea, județul Gorj, cu amplasament în comuna Crasna. 

Documentația poate să fie consultată pe site Primăria 
Crasna: https://crasnagorj.ro. Sugestiile și observațiile 
publicului se primesc în scris cu datele de indentificare 
ale reclamantului, la sediul APM Gorj, str. Unirii, nr. 76, 
Tg-Jiu sau la sediul proiectantului S.C. TERA SILVA PRO-
IECT S.R.L., str. Principală, nr. 3, bl. 15, ap. 104, sector 
4, București, în termen de 45 de zile calendaristice de la 
publicare.

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Tomatele au un mare număr de boli. Dintre 
acestea cele mai dăunătoare sunt:

1 – Pătarea frunzelor, bășicarea fructelor - 
Xanthomonas vesicatoria - care se recunoaște 
prin apariția pe frunze, tulpini și apoi pe fructe a 
unor pete mici, rotunde sau de formă neregulată 
galben-verzui sau albicioase mărginite de un con-
tur translucid. Mai întâi frunzele și lăstarii atacați 
se ofilesc, îngălbenesc pe margini, se răsucesc și 
apoi se usucă. Ulterior apar pete mai mari, zemo-
ase, verde închis care cresc, se usucă, se bruni-
fică și crapă. Această boală afectează cantitativ și 
calitativ fructele. Combaterea se face prin trata-
mente la încheierea rândurilor, repetate apoi la 7 
– 10 zile cu: Alcupral – 0,5 %, Zeamă bordeleză – 
0,75%, Dithane – 0,2%, Mancozeb Forte – 0,25%, 
Systhane Z – 0,25%, Vondozeb – 0,2% și altele. 

2 – Pătarea pustulară - Pseudomonas serin-
gae - are simptome asemănătoare cu ale pătării 
frunzelor dar atacul pe fructe se manifestă prin 
pustule mici, punctiforme, proieminente și lucioa-
se. Tratamentul este identic cu cel anterior.

3 – Alternarioza - Alternaria porri - atacă 
chiar și răsadul pe care apar pete brune, care pe 
plantele din câmp se extind, se unesc formând un 
guler la baza tulpinei. Pe fructe apar la început pete 
mici care cresc, se adâncesc și se înnegresc, mai 
ales în jurul codiței. 

Fructele mici se înnegresc, usucă și cad. Pe fruc-
tele mari petele sunt circulare, negre și adâncite. 

Tratamentul se face preventiv sau la apariție 
cu: Alcupral – 0,5%, Zeamă bordeleză – 0,75%, 
Bravo – 1,5 – 2,0 l/ha, Euparen – 0,15%, Folpan – 
0,25%, Konker – 1,25 l/ha, Labilite – 0,2%,  Man-
cozeb – 2,0 kg/ha, Melody – 0,3%, Novozir – 0,2%, 
Poliram – 0,2%, Ridomil – 3,5 kg/ha, Systhane – 
0,2%, Sancozeb – 2 kg/ha sau Tripomol – 0,2%. 

4 – Pătarea albă, septorioza - Septoria 
lycopersici - atacă frunzele și lăstarii, mai rar tul-
pinile și fructele, prin pete mici brun-cenușii cu 
marginile mai închise la culoare care apoi se extind 
și centrul devine albicios cu puncte negre pe fața 
opusă a frunzei. Cu timpul fructele se usucă. 

Tratamentul constă în: Antracol – 2,5 kg/
ha, Bravo – 0,4%, Bavistin – 0,05%, Captadin – 
0,2%, Captan – 0,2%, Cobox – 0,3%, Dithane – 
0,2%, Goldazin – 0,05%, Folpan – 0,2%, Kasumin 
– 0,15%, Merpan – 0,2%, Poliram – 0,2%, Shavit 
– 0,2%, Vondozeb – 0,2%. 

5 – Pătarea cafenie - Fulvia fulva - atacă mai 
ales în sere și solarii, plantele bine dezvoltate. Pe 
frunze apar pe partea superioară pete galbene care 
devin brun-roșiatice iar pe dos în dreptul lor apare 
puf mai întâi maroniu apoi violaceu. Recolta se di-
minuează. Tratamentul este identic cu cel de la 
pătarea albă. 

6 – Antracnoza - Colletotrichum cocodes 
- debutează cu pete galben-verzui pe frunze care 
apoi devin roz. Uneori ele pot apărea și pe tulpi iar 
pe fructe acestea sunt mici, galbene și apoi devin 
brun-cenușii, adâncite, umede și moi iar ulterior 
devin negre și se acoperă cu mucegai roz-portoca-
liu. 

Tratamentul constă în: Aliette – 0,4%, Alcu-
pral – 0,5%, Acrobat – 2 kg/ha, Bavistin – 0,1%, 
Zeamă bordeleză – 0,75%, Bravo – 2 l/ha, Cap-
tan – 0,2%, Captadin – 0,2%, Cobox – 0,3%, Ditha-
ne – 2,5 kg/ha, Euparen – 0,15%, Folpan – 0,2%, 
Funguran – 0,4%, Melody – 0,3%, Merpan – 0,2%,  
Novozir – 0,2%, Ortocid – 0,3%, Oxicupral – 0,5%,   
Polyram – 0,2%, Ridomil – 0,25%, Shavit – 0,2%, 
Turdacupral – 5 kg/ha, Vondozeb – 2,5 kg/ha, Zi-
ram – 2,5 kg/ha, Quadris 0,75 l/ha și altele. 

Mâna ce se vrea prietenească, adesea te face 
să simți o greutate pe umeri.               

Ion VELICAN 

7 – Mana - Phytophtora infestans - favorizată 
de temperatură și precipitații atacă toate organele 
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plantei. Pe frunze apar pete decolorate, gălbui, fără 
contur precis iar pe dosul frunzelor în dreptul aces-
tora apare un puf albicios. Porțiunile atacate se ne-
crozează și frunza se usucă în întregime. Pe tulpini 
și pețioluri apar pete brune, alungite iar pe fructe 
pete mari brun-măslinii, mai ales în zona codiței. 
Fructele puternic atacate cad și se acoperă cu un 
mucegai puternic. Tratamentul este identic cu 
cel al alternariozei. 

8 – Cancerul bacterian, ofilirea bacteriană 
- Clavibacter michiganense - atacă vasele con-
ducătoare provocând ofilirea plantelor. Pe cotile-
doanele răsadurilor apar pete mici, circulare, deco-
lorate, cu centrul verde. Aceste pete pot apărea și 
pe frunze și fructe iar pe tulpini uneori se observă 
traseul vaselor necrozate. 

Pe fructe apar mai întâi pete albe care apoi de-
vin brune cu aureolă albă sau galbenă iar în zona 
pedunculului apar pete mari, brune cu margini de 
culoare închisă. Tratamentul constă în: Cobox – 
0,5%, Cuprofix – 0,5%, Dithane – 0,2%, Systhane 
– 0,25%, Vondozeb – 0,2%. 

9 – Putregaiul cenușiu - Botrytinia fuckeli-
ana - acoperă treptat planta cu mucegai cenușiu. 
Pe tulpini, frunze și fructe sub pete țesuturile pu-
trezesc. Pe fructe petele zemoase apar la codiță și 
apoi se extind pe tot fructul și pe ele apare muce-
gai cenușiu. Acesta se combate cu: Bravo – 2 l/
ha, Calidan – 0,15%, Konker – 0,125%,  Labilite 
– 0,2%, Mancozeb – 2 kg/ha, Onefugan – 0,35%, 
Rovral – 0,05%,  Sumilex – 0,05%, Teldor – 1 l/
ha, Trichodex – 2 kg/ha. 

10 – Făinarea - Leveilula taurica - este favo-
rizată de irigarea pe brazde. Pe fața frunzelor apar 
pete cu multe colțuri, galben-deschis iar pe dos au 
culoare cenușie. Frunzele atacate se usucă și cad 
provocând desfrunzirea plantelor. Pe fructe apare 
o pâslă alb-cenușie iar fructele nu mai cresc, se 
usucă și cad. Tratamentul constă în: Bayleton – 
0,25%,  Karathane – 0,1%, Metoben – 0,15%, Ru-
bigan – 0,03%, Tilt – 0,02% și Topsin – 0,1%.  

11 – Fuzarioza - Fusarium oxysporum - con-
stă în uscarea frunzelor începând de la baza plantei 
până în vârf ca urmare a distrugerii vaselor con-
ducătoare. La umiditate excesivă pe plante apare o 
pâslă albicioasă. Tratamentul constă în: Metoben 
– 0,15%,  Topsin – 0,1%. 

12 – Rizoctonioza - Rizoctonia solani - este 
preluată de pe sol prin ploaie sau irigare prin as-
persiune. Pe fructele verzi aflate în contact cu solul 
sau pe partea de jos a acestora apar pete rotunde, 
brune-închis mărginite de inele concentrice mai 
deschise la culoare care ulterior devin brune. Aici 
epiderma crapă. Boala se manifestă și pe tulpini și 
rădăcini. Tratamentul constă în: Folpan – 0,2% 
pe răsad,  Rovral – 5 kg/1 kg sămânță. 

13 – Putregaiul rădăcinii, tulpinii și frunzelor 
- Phytophthora parasitica - atacă toată planta 
dar se observă cel mai bine pe fructele verzi pe care 
apar pete mari ce se brunifică. Cu timpul acestea 
devin moi, zemoase și se acoperă cu mucegai brun-
închis. Tratamentul este identic cu cel de la pu-
tregaiul cenușiu. 

Mai sunt și alte boli ale tomatelor dar mai 
puțin păgubitoare sau specifice altor regiuni 

geografice ale țării. Este foarte important 
să se respecte mai întâi rotația culturilor 
și igiena culturală și să se aplice măsurile 

preventive spre a evita contaminarea fructelor 
cu produse toxice, a nu crește costurile sau a 

nu diminua recoltele. 

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  -  per-
manent  

 
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 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383 / 2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe 
apicultorii din zona respectivă de acest lu-
cru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate 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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Antrenorul Alexandru Ciobanu (36 de ani), fost 
secund și chiar principal pentru câteva runde la 
Viitorul Târgu Jiu, va activa la echipa națională 
Under 19. 

Acesta va fi în staff-ul lui Alexandru Pelici, nu-

Fost antrenor de la Târgu-Jiu, la echipa națională
mit recent la reprezentativa de tineret. 

,,Unul din cele mai importante momente ale carie-
rei unui antrenor și un motiv de mândrie și satisfacție 
profesională este acela de a purta echipamentul 
echipei naționale a României”, a scris antrenorul pe 

pagina sa de facebook.
Ultima oară, Ciobanu a activat secund la Dante 

Botoșani, ocupanta locului 9 în Seria 1 a Ligii 3. 
CĂTĂLIN PASĂRE

Alina Eremia vrea să 
termine anul în forță
Pe  22 septembrie,  

Alina Eremia a 
împlinit 24 de ani. 

Atleta cu dublă legitimare, 
CSM Târgu Jiu – CS Pandurii, 
a declarat că a avut un sezon 
reușit și vrea să-și adauge 
noi performanțe în palmares 
până la sfârșitul anului. 

Duminică, 25 septem-
brie, sportiva va lua startul la 
Câmpulung Moldovenesc, în 
cursa de 12 km. 

Pe 2 octombrie, va par-
ticipa la Maratonul de la 
Timișoara.

,,Până în prezent, anul 
acesta a fost cu realizări mari, 
atât în plan sportiv, cât și în 
plan personal. Am terminat 
facultatea, am intrat la mas-
ter, am avut concursuri pe 
care le-am câștigat, nu mai 

departe de acum trei săptă-
mâni am câștigat maratonul 
de la Cluj. În principiu, sunt 
foarte mulțumită de realizări-
le obținute până în acest mo-
ment. 

La acest concurs de la 
Câmpulung Moldovenesc voi 
alerga în cursa de 12 km aler-
gare montană. Obiectivul meu 
este să alerg cât mai bine, să 
scot un timp cât mai bun și să 
câștigăm și cu echipa. Mă simt 
foarte pregătită pentru mara-
tonul de la Timișoara.  Mi-am 
propus să câștig din nou și să 
alerg un timp cât mai bun”, a 
precizat sportiva pentru csm-
targujiu.ro.

Alina Eremia este pregă-
tită de antrenorul emerit Ion 
Bură.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu va 
avea viață grea în 
acest sezon din 

LNBM. Cel puțin asta reie-
se din rezultatele amicalelor 
disputate în această toamnă. 
Elevii lui Claudiu Alionescu 
au bifat patru înfrângeri din 
patru meciuri, iar ultimul 
eșec a fost usturător. 

Gorjenii au fost depășiți, 
clar, în capitală de Dinamo 
București, după un meci fără 
istoric, 94-63. 

Evoluția vizitatorilor a fost 
sub așteptările antrenorului 
gorjean, care a admis că sem-
nele sunt îngrijorătoare în 
perspectiva primului joc ofici-
al, cel cu CSM Târgu Mureș.

,,Am avut un meci nu foar-
te reușit din toate punctele de 
vedere. Am cedat foarte multe 
puncte pe tranziția lor ofensi-
vă și am pierdut foarte multe 
mingi care s-au transformat în 
contraatac. 

În același timp, nici arun-
cările de afară nu au mers 
cum trebuia. A fost unul din-
tre meciurile noastre sla-
be din această perioadă 
precompetițională. 

Chiar dacă și pe celelalte 
le-am pierdut, am avut o altă 
abordare și speram să jucăm 
altfel. În același timp, Dina-
mo se va lupta, cu siguranță, 
anul acesta, pentru primele 
patru poziții în campionat. Au 
și prins o seară de excepție 
la aruncările de trei puncte, 
cu un procentaj incredibil, de 
aproape 50%, dar asta nu scu-
ză cu nimic evoluția noastră, 
în special pe faza de apărare. 
Sincer, sunt un pic îngrijorat. 

Este adevărat că am dis-
putat un număr mic de me-
ciuri amicale, nu ne-am putut 
crea coeziunea pe care ne-o 
doream, însă, în același timp, 
trebuie să fim pregătiți pen-
tru primul meci cu CSM Târgu 
Mureș, un meci foarte impor-

Duș rece pentru echipa de baschet! 
CSM va mai semna un străin

tant. Nu a fost vina noastră că 
anumite echipe s-au retras din 
competițiile amicale. Am văzut 
unde ne situăm, din păcate 
mai avem foarte mult de mun-
că și timpul nu este de partea 
noastră”, a precizat Aliones-
cu.

Jucătorul american Ge-
rard Davis a fost testat de 
CSM în partida cu Dinamo. 
Staff-ul tehnic nu s-a edifi-
cat încă asupra potențialului 
pe care îl are fundașul, care 
va mai rămâne o perioadă în 
probe. 

De altfel, CSM va mai legi-
tima un singur jucător străin 
și rămâne de văzut dacă Da-
vis va ocupa locul valid.

,,Este prematur să ne 
pronunțăm. El trebuia să vină 
și să joace toate meciurile ami-
cale. A avut probleme cu trans-
portul și nu a ajuns la timp la 
Târgu-Jiu. 

A făcut doar două antrena-
mente cu noi înainte de acest 
meci și aș vrea să-l mai vedem 

cel puțin o săptămână la pre-
gătire. Nu mai avem alte ami-
cale să ne putem pronunța. 
Este clar că mai avem nevoie 
de un jucător de profilul lui, un 
combo-guard care să evolueze 
pe pozițiile 1-2, însă trebuie să 
mai treacă câteva zile. Dacă 
vom considera că aduce un 
plusvaloare, îl vom semna”, a 
mai spus Alionescu.

CSM Târgu Jiu va debuta 
în noua ediție de campionat 
miercuri, 28 septembrie, pe 
teren propriu.

CSM Târgu Jiu în 
meciul cu Dinamo: Andrei 
Bărăgan, Alexandru Berca, 
Porter Troupe 3p, Shamiel 
Stevenson 14p, Dylan Frye 
12p, Răzvan Pavel 1p, Bogdan 
Penciu, Camil Berculescu, 
Andrey Agafonov 10p, Andrei 
Gheorghe 8, Tyler Creammer 
7p, Gerard Davis 8p. 
Antrenor principal: Claudiu 
Alionescu. Antrenor secund: 
Alexandru Gliga.

CĂTĂLIN PASĂRE
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CSM Târgu Jiu și CSM Slatina sunt vecine 
de clasament înaintea jocului direct pro-
gramat duminică, în Sala Sporturilor. 

Ambele formații au o victorie și trei eșecuri după 
trei runde, iar antrenorul gazdelor, Liviu Andrieș, 
crede că micile detalii vor face diferența în partida 
din weekend.

,,Am avut două săptămâni în care am pregătit 
bine acest meci. E clar că, de când am promovat, 
ne-am propus să câștigăm anumite jocuri, iar victo-
ria cu Slatina este un ‘target’ pentru noi. Importanță 
acestui joc nu trebuie să ne încarce foarte mult, să 
ne tremure genunchii, pentru că este a cincea etapă 
din campionat. 

Este un meci important, dar nu capital. E clar că 
întâlnim o echipă cu patru-cinci ani în Liga Florilor, 
care a demonstrat de-a lungul campionatelor că este 
o nucă destul de tare. La Târgu-Jiu se întâmplă lu-
cruri bune, echipa este pe un drum bun și sper eu să 
ne bucurăm la finalul jocului de duminică și să mai 
punem 3 puncte în clasament. 

Trebuie să tratăm cu seriozitate orice detaliu și 
fetele știu acest lucru.  Va fi un meci de care pe care, 
Slatina este o echipă apropiată nivelului nostru. 
Având în vedere ceea ce am arătat pe teren propriu, 
avem speranțe mari și sunt convins că, împreună cu 
publicul, ne putem bucura de un nou succes”, a spus 
Andrieș.

Gorjencele au suferit o lovitură grea. Pivotul Ana 
Ciolan s-a accidentat și va rata partida de dumini-
că. Sabine Klimek s-a întors la antrenamente, iar 
Adriana Țăcălie, ultima venită, este și ea aptă de 
joc. 

,,Din fericire, Sabine Klimek s-a întors după o 
accidentare. Din păcate, am pierdut-o pe Ana Cio-
lan pentru acest meci, o jucătoare de bază, care a 
avut un aport deosebit în acest debut de campionat. 
Sunt convins că celelalte jucătoare care evoluează 
pe acest post vor reuși să suplinească lipsa ei și vom 
avea o echipă competitivă”, a adăugat Andrieș.

Conducătorul secției de handbal, Dan Ilieș, con-

Andrieș anticipează un duel echilibrat cu 
Slatina: Va fi  un meci de ,,care pe care”

sideră că meciul este unul ,,de 6 puncte”. 
Expertul sportiv crede că fanii vor ocupa un rol 

central în desfășurarea evenimentelor și este con-
vins că un succes le-ar face pe gorjence să evolueze 
și mai bine în viitoarele confruntări. 

,,Va fi cel mai greu meci. Slatina vine aici să 
câștige, dar noi sperăm să le dăm planurile peste 
cap. Sunt convins că sala o să fie plină, va fi o at-
mosferă incendiară, iar acest lucru va fi principalul 
nostru atu. 

Am mare încredere în fete, le-am văzut la antre-
namente, am stat de vorbă cu staff-ul și cred că toa-

tă lumea se gândește doar la victorie. Este un meci 
de 6 puncte, plecăm, cumva, cu șansa a doua pentru 
cei din jur, iar presiunea nu trebuie să fie pe fetele 
noastre.  

Cu siguranță, dacă vom reuși să trecem de 
Slatina, o să fie un plus de încredere, o descătușare. 
Un succes ar aduce o atmosferă mult mai relaxată în 
interiorul echipei. Punctele în plus îți dau un confort, 
iar când joci relaxat ai o evoluție mult mai bună”, a 
declarat Ilieș.

Partida cu Slatina începe la ora 18.00.
CĂTĂLIN PASĂRE


