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Scandal la CEO, după ce doi supraveghetori și-au Scandal la CEO, după ce doi supraveghetori și-au 
pierdut mandatele! Știrbu îi execută pe oamenii pierdut mandatele! Știrbu îi execută pe oamenii 
lui Vîlceanu! PSD l-a scăpat din brațe pe Giorgi!lui Vîlceanu! PSD l-a scăpat din brațe pe Giorgi!

Gorj: 
Creștere MASIVĂ 
a numărului 

cazurilor de violență 
în familie! »3»3

SOCIETATE/ PAG. 7SOCIETATE/ PAG. 7

Vrei să adopți un cățel? Târg, Vrei să adopți un cățel? Târg, 
donații și concerte la mall-ul donații și concerte la mall-ul 
din Târgu-Jiudin Târgu-Jiu

Asociația pentru protecția animalelor 
„PRO ANIMALS”, Direcția Județeană 
de Management Integrat al Deșeurilor 
și Protecția Animalelor Gorj, SC. Edi-
litara S.A. Târgu-Jiu și Shopping Mall 
Târgu-Jiu vor organiza pe data de 2 
octombrie, începând cu ora 13:00, în 
parcarea supraterană a Shopping Mall 
Târgu-Jiu, Târgul de Adopții  „Prieten 
pe viață”, dedicat câinilor din adăpos-
tul public Târgu-Jiu.

În cadrul acestui târg 
va avea loc prezenta-

rea cățeilor pentru 
adopție, fiind deru-
lată și o campanie 

de informare despre 
importanța sterilizării 

ca metodă eficientă, 
umană și civiliza-

tă pentru redu-
cerea număru-
lui animalelor 
fără stăpân, 
dar și despre 
adopția și 
abandona-
rea anima-
lelor. 

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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,,Suntem vindec aţi de suferinţă numai atunci când am trăit-o tot al. " – Marcel Proust,,Suntem vindec aţi de suferinţă numai atunci când am trăit-o tot al. " – Marcel Proust
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Creştin ortodox

Romano catolic

† Ss. Cosma şi † Ss. Cosma şi 
Damian, m. *; Damian, m. *; 
Ghedeon LNGhedeon LN

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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Guvernul sprijină renașterea Guvernul sprijină renașterea 
satului românesc!satului românesc!

Motto: „Veșnicia s-a născut la 
sat”.

Lucian Blaga

Recunosc, mi-a scăpat o 
veste uluitoare despre 
o decizie a Guvernului 

format de coaliția PSD, PNL și 
UDMR pentru sprijinirea unei 
activități aproape uitate în me-
diul rural – creșterea animalelor. 
O recentă măsură a Guvernului, 
din ppcate, mi-a scăpat. La mine 
în sat, la Peștișani, chiar înainte 
de 1989 dar și după aceea exis-
tau vaci, boi și porci aproape în 
fiecare gospodărie. Și nu doar 
câte o vacă sau un singur porc. 
Vacile plecau în fiecare dimineață 
la păscut, cu „rândul” în care 
erau incluse până la 20 de vaci 
majoritatea cu lapte și-i mai dă-
deau stăpânului și câte un vițel. 
Fie de prăsilă, fie că era sacrifi-
cat pentru carnea lui deosebit de 
gustoasă. 

Demult nu mai existau văcari 
ai satului, iar cei ce mergeau cu 
vacile la păscut erau chiar propri-
etarii vacilor. Aveai o vacă, mer-
geai o zi cu „rândul”. Numărul 
vacilor s-a împuținat cu timpul 
și din pricină că oamenii satului 
au îmbătrânit ori s-au împuținat. 
Iar cei tineri nu mai ageau o ast-
fel de ocupație. 

PERICOLUL DEPOPULĂRII 
ROMÂNIEI. Dealtfel, populația 
României a scăzut și va scădea 
cu 15,5% până în anul 2050, 
ceea ce o plasează pe locul 
11 într-un top global al decli-
nului populației, arată datele 
Oprganizației Națiunilor Unite. 
Scăderea natalității și migrația 
externă a românilor sunt prin-
cipalii factori care au condus la 
scăderea populației româniei în 
ultimele decenii, astfel că, în pre-
zent, se nasc circa 180.000 de co-
pii pe an(cu 40% mai puțini copii 
decât în 1990!), iar în străinătate 

pleacă anual la muncă câte 200.000 
de români. În prezent, între 3 și 4 
milioane de români lucrează în alte 
state, potrivit estimărilor oficiale.

Și acum să revenim la subiectul 
propus. Prim-ministrul Nicolae Ciu-
că a anunțat un ajutor pentru cres-
cătorii de animale. În acest sens, 
Guvernul a aprobat un plafon de 
185 de milioane de euro.

Duminică, 25 septembrie, a fost 
sărbătorită Ziua Satului, iar Ciucă a 
zis: „Vom continua să îmbunătățim 
viața oamenilor din comunitățile 
rurale.Guvernul va continua prin 
acțiunile sale să îmbunătățească 
viața oamenilor care trăiesc în mediul 
rural, după cum a transmis, dumini-
că, premierul Nicolae Ciucă, de Ziua 
Satului Românesc.

REDUCEREA DIFERENȚELOR 
DINTRE SAT ȘI ORAȘ. „Faptul că 
astăzi sărbătorim Ziua Satului Ro-
mânesc, ca urmare a unei inițiative a 
PNL, este nu doar un simbol al respec-
tului, ci și un angajament implicit că 
vom continua prin acțiunile noastre 
guvernamentale să îmbunătățim viața 
oamenilor care trăiesc în comunitățile 
sătești. Programele finanțate din 
funduri naționale și europene des-
tinate proiectelor de modernizarea 
infrastructurii de transport, școlilor, 
rețelelor sanitare, de alimentare cu 
apă și de racordare a cenățenilor la 
rețele de energie sunt oportunități im-
portante pe care le valorificăm pentru 
dezvoltarea comunităților rurale și 
pentru a reduce diferențele dintre sat 
și oraș”, se arată în mesajul postat pe 
pagiona de Facebook a Guvernului.

Prim-ministrul Ciucă îi îndeam-
nă pe tineri să rămână deschiși 
cunoașterii valorilor perene, 
meșteșugurilor și tradițiilor naționale. 
„Lecția de înțelepciune, modestie și 
echilibru” reprezintă o „călăuză” pen-
tru a trece bine perioada dificilă actu-
ală, a adăugat el.

ELOGIUL SATULUI ROMÂNESC. 
„Cu înțelepciune, modestie și echi-
libru, românii de la sat au știut, din 

generație în generație să-și rân-
duiască viața în acord cu tradițiile 
strămoșești, cu regulile moralei, 
rămânând deschiși învățăturii și 
cunoașterii. Dacăa stăzi tinerii se 
bucură de patrimoniul spiritualității 
românești este mulțumită 
comunitățiilor sătești, csare au con-
solidat identitatea noastră națională. 
Încurajez tânăra generație, indife-
rent de locul unde alege să trăias-
că, să rămână deschisă cunoașterii 
valorilor perene, meșteșugurilor și 
tradițiilor naționale. Și astăzi, la fel 
ca întotdeauna, satul româțnesc 
ilustrează istoria profundă a țării și 
este marca identitară ce face ca Ro-
mânia să strălucească prin diversi-
tate în marea familie europeană!, a 
subliniat primul ministru al Româ-
niei, Nicolae Ciucă.

ION PREDOȘANU

P.S. MARCEL CIOLACU SPA-
LĂ RUȘINEA LUI MIHAI TUDOSE. 
Președintele Camerei Deputaților, 
Marcel Ciolacu, efectuează o vizită 
oficială în Japonia, la Tokyo, pentru 
a participa la ceremonia funerară de 
stat a fostului prim-ministru al ja-
poniei, Shinzo Abe. Poate mai spală 
din păcatele ex-premierului Mihai 
Tudose, care și-a dat demisia într-o 
dimineață înainte de a-l primi pe re-
gretatul prim-ministru al Japoniei. 
A fost singura vizită a unui prim-
ministru al Japoniei în României și 
aceea ratată din cauza prostiei lui 
Mihai Tudose! (Ion Predoșanu)

MĂ-NTORC LA 
GORJENII MEI
Mă-ntorc la gorjenii mei
DOAMNE, dor mi-a fost de ei,
În orașul de pe Jiu 
Cu numele Târgu Jiu !
La „Poarta Sărutului”
Jos pe malul Jiului,
Dorul să mi-l potolesc
De toate să-mi amintesc.
Să-mi văd orașul iubit 
Unde am copilărit,
Să-i colind iar străzile 
Si să-i cânt cântecele. 
„Coloana Fără Sfârșit”
Cu dor mare m-a primit,
M-a primit din depărtare
Urcând semeț către soare.
În parc a „Tăcerii Masă”

Veselă în cale-mi iasă,
Mă poftește bucuroasă
Să mă simt din nou acasă. 
Frumos centrul s-a schimbat
Cu strai nou s-a îmbrăcat,
Nu mai e ca altădat’,
În bine s-a transformat.
Gorjenii sunt oameni rari
Primitori și populari, 
Te poftesc pe loc în casă
Cu drag te așează la masă.
Ş-apoi se pornesc la joc
Joacă sârbele cu foc,
Cântă „DOINA GORJULUI” 
De dorul sufletului !

DOREL DOBRE DELAGORJ
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Ultimele schimbări din Consiliul de Suprave-
ghere al Complexului Energetic Oltenia ara-
tă cât de volatil e mediul politic local și nu 
doar din cauza tensiunilor din organizația 
județeană a liberalilor, ci și datorită celor 
două cercuri de putere și influență, tot mai 
evidente, din filiala Gorj a PSD.

Acționarii CEO nu i-au mai prelungit, la 
finele săptămânii trecute, mandatul avo-
catului Nicolae Bobu în Consiliul de Su-

praveghere al companiei, deși pe 18 august, atunci 
când a apărut ordinea de zi a AGA, primul punct 
viza tocmai prelungirea mandatelor a trei suprave-
ghetori, practic, o formalitate uzitată din patru în 
patru luni.

De pe 18 august, apele s-au tulburat destul de 
mult în organizația Gorj a PNL. Dan Vîlceanu a fost 
înlocuit de structura de conducere centrală a par-
tidului cu Gigel Știrbu, vicepreședintele regional al 
liberalilor, iar o apropiere a acestuia de Ion Iorda-
che și numirea senatorului la conducerea PNL Gorj, 
e doar o chestiune de timp.

După prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, 
omul lui Vîlceanu, secretar general al organizației 
județene, a venit rândul avocatului Bobu să-și piar-
dă postul, mai ales că Știrbu are o relație foarte 
apropiată de prietenie cu ministrul Energiei, Virgil 
Popescu. De altfel, se știe că, luna trecută, Știrbu 
a fost nașul de cununie al fiicei ministrului Ener-
giei, așa că decapitarea oamenilor lui Vîlceanu din 
CEO e o misiune extrem de facilă, în cazul în care 
aceștia nu-și reevaluează pozițiile în partid.

Unele surse spun că Bobu și-a păstrat șansele 
să rămână în CS până cu o seară înainte de ședința 
AOGA, când a început ”jihadul”. Practic, în ultime-
le zile ale săptămânii, susțin aceleași surse, s-au 
exercitat presiuni uriașe asupra tuturor șefilor din 
compania energetică susținuți de Vîlceanu, pentru 
a nu participa la ședința BPN al PNL Gorj care a 
avut loc vineri, 23 septembrie.

În acest context, Gigel Jianu membru în Directo-
ratul CEO, precum și directorii Emil Dragomirescu 
și Ion Dragu sunt în pericol de a-și pierde funcțiile, 
în perioada următoare, dacă nu se repoziționează 

Scandal la CEO, după ce doi supraveghetori și-au pierdut mandatele! Știrbu 
îi execută pe oamenii lui Vîlceanu! PSD l-a scăpat din brațe pe Giorgi!

politic în interiorul organizației PNL Gorj.
Nici la PSD nu e liniște, deși Gabriel Giorgi po-

zează, de câteva zile, în ,,eroul”, care a descoperit 
marile furturi din CEO și a fost ”executat” de Daniel 
Burlan și Virgil Popescu. 

Ori, era cunoscut faptul că Giorgi a picat în 
disgrația liderilor locali ai PSD și așa se explică fap-
tul că niciunul dintre aceștia nu a reacționat oficial, 
după ce un vicepreședinte al partidului și-a pier-
dut funcția din CS, în contextul în care, oricum, 
erau nemulțumiri că nu e paritate PNL-PSD în CS 
al CEO, în condițiile în care liberalii dețineau patru 
poziții, în timp ce social-democrații doar două.   

Conform acelorași surse, cei de la PSD îi pregă-
tiseră deja un înlocuitor lui Gabriel Giorgi, așa că 
zbaterea acestuia, din ultimele zile, arată doar că 

facțiunile din PSD Gorj sunt în disonanță.
Trebuie spus că nici Daniel Burlan, președintele 

Directoratului, nu se simte chiar confortabil, în 
contextul în care lui Ion Iordache ”i-a scăpat” pro-
punerea Cosmin Trufelea, și în zadar a încercat să 
nuanțeze declarația inițială, a doua zi.

Oricum, și o facțiune a social-democraților are 
unele nemulțumiri și l-ar vrea schimbat pe Burlan. 
În privința șefului CEO, în ciuda pozițiilor publice 
de susținere a sa, atât Ion Iordache, cât și aripa 
radicală din PSD, așteaptă un moment potrivit pen-
tru a-și impune omul cheie la CEO. Având în vede-
re ,,declarațiile de dragoste” reciproce dintre sena-
torul Iordache și protestatarii din Piața Prefecturii, 
pare că acel moment nu e așa îndepărtat. 

CLAUDIU MATEI

Violența domestică este un fenomen care a luat amploare în acest 
an, numărul cazurilor înregistrate până acum ajungând la un procent 
extrem de îngrijorător, fiind cu peste 40 la sută mai mare față de anul 
trecut.

Gorj: Creștere MASIVĂ a numărului 
cazurilor de violență în familie!

În urma analizei datelor statistice 
privind infracțiunile sesizate, în prime-
le 8 luni ale anului 2022, rezultă faptul 
că la nivelul județului Gorj, numărul 
faptelor penale în domeniul violenței 
domestice a crescut cu 41,61% față 
de aceeași perioadă a anului 2021, 

informează Inspectoratul de Poliție 
Județean Gorj. În acest sens, polițiștii 
duc o campanie de prevenție, dată fi-
ind situația îngrijorătoare a cazurilor 
de violență în familie, sfătuind victime-
le să apeleze urgent la autorități.

M.C.H.
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Comunicat de presă
26.09.2022

Lansare proiect 

„Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”

 CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MEHEDINȚI în parteneriat cu 
CENTRUL DE CALCUL SA, implementează în perioada 19 septembrie 2022 – 31 decembrie 
2023 proiectul „Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”, Cod 
SMIS 2014+ 142452, proiect co-fi nanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni și are o valoare totală de 4,826,906.97 
lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 4.011.797,41 lei. 
      Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/
competențe/aptitudini digitale pentru angajații din Regiunea de Dezvoltare Sud-vest Oltenia, 
în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica 
sectoarelor economice cu potențial competitiv identifi cate conform SNC și în corelare cu 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
     Rezultate așteptate:
 - 6 evenimente de conștientizare organizate. Prin intermediul a 6 evenimente 
 organizate în fi ecare județ din Regiunea Sud-Vest Oltenia, participanții vor fi  informați
 cu privire la importanța și benefi ciile participării angajaților la programe de formare
 continuă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 - 310 persoane selectate în grupul țintă al proiectului din care minim 32 persoane
 vârstnice (10.32%) și 125 femei (40.32%), persoane ce vor face parte din grupul țintă al
 proiectului (angajați) și care vor urma programe de formare
 - 310 angajați benefi ciari ai programelor de formare profesională - Creșterea
 performanțelor în plan profesional pentru un număr de 310 angajați prin organizarea
 de programe de formare profesională. Acest obiectiv va fi  atins prin organizarea de
 programe de formare în domenii precum: competențe informatice (pentru 118
 persoane); competențe digitale avansate (pentru 158 persoane) și formare pentru
 specialiști IT (34 persoane)
 - 280 persoane absolvente ale programelor de formare profesională abordate în proiect 
 - 33 întreprinderi sprijinite - Sprijin acordat unui număr de 33 întreprinderi în vederea
 elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul
 alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 - 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după
 fi nalizarea sprijinului 

Informații suplimentare/date de contact:
-Mirela Tudorescu, Manager Proiect L- CCIA Mehedinți, tel. 0722.604.540, email: secretariat@cciamh.ro
-Rădescu Carmen, Coordonator activități campanii și selecție GT  L -  CCIA Mehedinți,  telefon 0740.240.317
-Ionică Bebe-Viorel, Coordonator partener 1 – Centrul de Calcul SA, telefon 0723.387.370, email: 
viorel.ionica.ss@gmail.com

Proiect co-fi nanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

LIDL România îi anunță 
în mod oficial pe românii din 
întreagă țară în legătură cu 
o decizie foarte importantă 
pe care a luat-o în legătură 
cu magazinele pe care le are 
deschise în diverse regiuni, 
astfel că începând cu dată de 
26 septembrie programul de 
funcționare al acestora va fi 
modificat.

 În baza acestei modifi-
cări, magazinele LIDL vor fi 
deschise cu 30 de minute 
mai târziu față de programul 
actual, și se vor închide cu o 
ora mai devreme, cel puțîn de 
luni până vineri, pentru că în 
weekend se deschid cu 30 de 
minute mai târziu și se închid 
cu 2 ore mai devreme decât în 
acest moment.

 LIDL precizează că ma-
gazinele care au deja progra-
me de funcționare cu ore de 
lucru reduse, vor rămâne la 
același program în continu-
are, deci în cazul lor nu tre-

Magazinele LIDL își reduc programul, Magazinele LIDL își reduc programul, 
cu două ore, din 26 septembriecu două ore, din 26 septembrie
LIDL România anunță că începând de astăzi, cu 26 sep-
tembrie, vom putea merge în magazinele sale doar în-
tre orele 07:30 și 21:00, până în weekend, iar în week-
end programul de lucru este redus, între orele 08:00 și 
19:00.

buie să va faceți griji că se va 
modifică vreun lucru, pentru 
că situația nu este această, și 
veți putea merge fără proble-
me pentru a cumpără orice 
doriți.

Începând cu data de 26 
septembrie orarul magazine-
lor se va modifica după cum 
urmează:

Luni – Sâmbătă: Progra-
mul de funcționare maxim 
va fi de 07:30 – 21:00 la ni-
vel național. Magazinele care 
în prezent deschid după ora 
07:30, respectiv închid îna-
inte de 21:00, vor rămâne la 
programul existent.

Duminică: Programul de 
funcționare maxim va fi de 
08:00 – 19:00. 

Magazinele care în prezent 
deschid după ora 08:00, re-
spectiv închid înainte de ora 
19:00, vor rămâne la progra-
mul existent.

M.C.H.
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O nouă campanie în Gorj de recrutare O nouă campanie în Gorj de recrutare 
asistenți maternali profesioniști asistenți maternali profesioniști 

Foraje pe traseul viitorului drum de viteză Foraje pe traseul viitorului drum de viteză 
Craiova-Târgu-JiuCraiova-Târgu-Jiu
Drumarii anunță că se fac în 

continuare foraje pe trase-
ul drumului expres care va 

lega municipiul Târgu Jiu de Craio-
va.  

„Continuă lucrările de investigații 
geotehnice, prin forare, pentru elabo-
rarea Studiului de Fezabilitate și al 
Proiectului Tehnic de Execuție pentru 
contractul «Drum Expres Craiova – 
Târgu Jiu». 

Studiile geotehnice sunt piesa de 
bază pentru întocmirea unui proiect 
matur de infrastructură rutieră, în 
baza acestor studii se întocmește pro-
iectul tehnic și se stabilesc toate deta-

liile cu privire la execuția unui proiect.
Adâncimea piloților forați pentru poduri și pa-

saje, adâncimea săpăturilor pentru terasamente 
sau modalitatea de preluare a apelor subterane, 
sunt doar câteva dintre lucrările ce se proiectea-
ză în funcție de rezultatele acestor foraje”, anunță 
Direcția de Drumuri și Poduri Craiova.

În paralel cu aceste lucrări, antreprenorul face 
ridicări topografice și obținere avize și autorizații. 

Contractul pentru studiul de fezabilitate și pro-
iectul tehnic are o valoare de peste 20 de milioane 
de lei, fonduri europene. El a fost încheiat în pri-
măvara anului trecut cu Asocierea EGIS ROMANIA 
S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L., iar terme-
nul de execuție este de 24 de luni. 

I.I. 

Campania se derulează până pe 
data de 21 octombrie, inclusiv. Asis-
tentul maternal profesionist este per-
soana fizică atestată care asigură, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
desfășoară o nouă campanie de recrutare și identificare de persoane 
care doresc să devină asistenți maternali profesioniști. Un asemenea 
demers a avut loc și în primăvară.

prin activitatea pe care o desfăşoară 
la domiciliul său, creşterea, îngrijirea 
şi educarea copilului pe care îl pri-
meşte în plasament.

Asistenţii maternali pri-
mesc salariu şi sporuri, iar 
copilul luat în plasament 
beneficiază de alocaţie de 
stat şi alocaţie de plasa-
ment.

Condiții

„Pot fi atestate ca asis-
tent maternal profesionist 
persoanele care îndepli-
nesc următoarele condiții: 
au capacitate deplină de 
exercițiu; prin comporta-
mentul lor în societate, sta-
rea sănătății și profilul lor 
psihologic prezintă garanții 
pentru îndeplinirea corec-
tă a obligațiilor care revin 
unui părinte, referitor la 
creșterea, îngrijirea și edu-
carea copiilor săi; au în 
folosință o locuință care aco-
peră necesitățile de prepa-

rare a hranei, igienă, educație și odih-
nă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele 
ale copiilor care urmează a fi primiți 
în plasament sau în încredințare (bu-
cătărie și baie funcționale, număr de 
camere suficiente pentru asigurarea 
intimității tuturor celor care locu-
iesc în ea, inclusiv pentru copiii care 

vor fi primiți în plasament); au studii 
medii (12 clase absolvite cu sau fără 
diplomă de bacalaureat) și urmează 
cursurile de formare profesională or-
ganizate la sediul instituției de către 
specialiștii Serviciului pentru copilul 
aflat în plasament la asistent mater-
nal profesionist din cadrul DGASPC 
Gorj”, anunță Direcția Generală pen-
tru Asistență Socială și Protecția Co-
pilului Gorj.

Persoanele care doresc să devină 
asistenți maternali profesioniști vor 
depune o cerere la DGASPC Gorj.

„Persoana care desfășoară o ac-
tivitate salarizată poate deveni asis-
tent maternal profesionist numai cu 
condiția încetării contractului indi-
vidual de muncă pe baza căruia își 
desfășoară respectiva activitate sala-
rizată”, mai precizează DGASPC Gorj.

Nu pot fi asistenți maternali 
profesioniști persoanele care au fost 
condamnate, părintele decăzut din 
drepturile părintești sau cel al cărui 
copil a fost declarat abandonat prin 
hotărâre judecătorească definitivă și 
nici persoanele (sau un alt membru 
al familiei) care suferă de boli cronice 
transmisibile sau care ar putea pune 
în pericol starea de sănătate a copi-
lului.

I.I.
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

În cel mult patru săptămâni se încheie sezonul 
însămânțărilor de toamnă, dar, desigur, fer-
mierii adevărați încă nu au parte de relaxare, 

deoarece trebuie să pună bazele agrotehnice pen-
tru culturile de primăvară. Printre agronomi circulă 
butada cum că producţia agricolă este dependentă 
integral de triada ,,Casă – Masă – Rasă”. 

Casa este reprezentată de sol, parametrii na-
turali ai solului și lucrările de pregătire a patului 
germinativ; Masa o constituie fertilitatea naturală a 
acestuia, potenţată cu aportul gunoiului de grajd şi 
al îngrăşămintelor chimice aplicate de fermier, iar 
Rasa o reprezintă materialul biologic folosit, adică 
seminţele şi materialul săditor. Se mai spune că fi-
ecare dintre aceşti factori are cam o treime aport la 
determinarea cantitativă şi calitativă a producţiei 
agricole vegetale. Pentru explicitarea motivaţiei că 
este absolut obligatorie ararea terenurilor din 
toamnă facem puţin apel la unul dintre parametrii 
fizici ai solurilor, Textura – adică compoziţia me-
canică a solului, mărimea particulelor componen-
te ale solului şi ponderea în care se găsesc aces-
tea. Solurile cu particule mari, până la câţiva mm, 
care nu se ţin, curg, sunt nisipurile sau solurile 
nisipoase. Acestea sunt practic improprii pentru 
agricultură. Cele mai mici particule de sol sunt 
pulberile, prafurile fine, argilele. Pe măsură ce sca-
de ponderea particulelor mari şi îşi fac cunoscută 
prezenţa particulele tot mai mici se îmbunătăţeşte 
şi calitatea solului. Astfel apar solurile nisipo-lu-
toase cu agregate friabile, care se rup uşor şi încep 
să devină tot mai pretabile pentru creşterea plan-
telor. Când în sol sunt prezente particulele mij-
locii, lutoase, în pondere însemnată solurile de-
vin luto-nisipoase, semi-mijlocii, valoroase pentru 
cultura plantelor, mai ales pentru acele culturi ale 
căror părţi utile nouă se dezvoltă în sol ca rădăci-
noasele, bulboasele, tuberculiferele. Rezistenţa lor 
la arat este sub 0,3 kg forţă pe centimetru pătrat. 
Solurile mijlocii sunt acele soluri în alcătuirea căro-
ra particulele mijlocii, lutoase, sunt dominante în 
amastec dar şi cu particule nisipoase sau argiloase, 
prăfoase. Aceste soluri sunt cele mai valoroase pen-
tru agricultură şi la noi sunt cunoscute drept cer-
noziomuri, soluri negre , sau bălane de stepă, 
cu o rezistenţă la arat de 0,3 – 0,5 kg f/cm p. 

Ele sunt răspândite în câmpia Banatului, cea 
a Bărăganului şi în Dobrogea. Pe măsură ce dis-
par din compoziţia mecanică a solului particulele 
nisipoase, cele mijlocii, lutoase, și capătă  o pon-
dere tot mai redusă în favoarea particulelor fine, 
argiloase, acestea devin tot mai grele, compacte, 
cu rezistenţă la arat  de 0,5 – 0,7 kg f/cm p, cu o 
pretabilitate tot mai redusă pentru culturile rădăci-
noase, bulboase sau tuberculifere, căci aceste părţi 
din plantă întâmpină o rezistenţă tot mai mare a 
solului la creştere. În funcție de ponderea partico-
lelor lutoase aceste soluri sunt luto-argiloase sau 
argilo-lutoase. Când argila este total dominantă 
solurile sunt  foarte grele, argiloase, cu o rezistenţă 
la arat de peste 0,7 kg f/cm p. Aceste soluri prac-
tic n-ar trebui destinate culturilor arabile ci pentru 
păşuni şi fâneţe. Solul este un organism viu, ceea 
ce înseamnă că prin intervenţiile noastre îi putem 
îmbunătăţi sau deteriora calităţile. Condiţiile de cli-
mă specifice României pot avea o influeenţă foarte 
favorabilă asupra solului dacă vom şti să le folosim. 
Particulele agiloase din sol joacă rol de liant și im-
primă agregatelor de sol o rezistenţă, compactitate, 
care uneori împiedică, îngreunează, pătrunderea 
apei, aerului sau înaintarea rădăcinilor plantelor 
ori a organelor active ale mașinilor agricole în el. 

Marile iubiri sunt tăinuite, cele mici 
se strigă în gura mare. - Ion VELICAN

Alternanţa îngheţului cu dezgheţul din tim-

Făceți-vă un mare bine, arați Făceți-vă un mare bine, arați 
terenul toamna – (1)terenul toamna – (1)

pul iernii asupra solurilor arate produce ruperea, 
fărâmarea agregatelor compacte de sol, ceea ce va 
facilita pătrunderea şi circulaţia apei, aerului sau 
a rădăcinilor plantelor de cultură. Aceasta este de 
fapt o îmbunătăţire a pretabilităţii pentru agricul-
tură, cu efect pozitiv în creşterea cantităţii şi cali-
tăţii producţiei. 

Dacă pe parcursul iernii solul se află arat în 
brazde mari, cu goluri mari şi multe în care visco-
lul să pătrundă uşor, să introducă apă sau zăpadă 
care, îngheţând, se dilată, rup agregatele de sol şi 
prin dezgheţare le eliberează, se produce de fapt o 
structurare, agregare mai bună a solului. 

Aceasta conduce la reducerea ponderii argilei în 
compoziţia mecanică a solului, deci reducerea rezis-
tenţei la arat, cu alte cuvinte reduce efortul utilaje-
lor agricole, le sporeşte acestora productivitatea, le 
reduce uzura, precum şi efortul financiar al fermei. 
Efectuând din toamnă arăturile pentru însămân-
ţările de primăvară, practic natura ne aduce profit 
şi material - prin producţii mai mari şi mai bune, 
financiar – prin reducerea cheltuielilor şi creşterea 
veniturilor dar şi fizic - prin reducerea efortului şi a 
uzurii utilajelor. 

Ne putem permite oare să dăm cu piciorul aces-
tor avantaje? Aceste arături, cunoscute şi sub de-
numirea de ,,ogoare de toamnă” trebuie efectuate 
imediat după încheierea semănatului de toamnă 
şi a eliberării, într-un fel sau altul, a terenului de 
resturile vegetale ceea ce calendaristic poate înce-
pe pe la jumătatea lunii octombrie şi se va încheia 
odată cu venirea îngheţului puternic la sol. Dacă 
tocăm mărunt resturile vegetale și administrăm și 
7 kg azot s. a. pentru fiecare tonă de materie orga-
nică încorporată în sol odată cu arătura, suplinim 
în bună parte lipsa gunoiului de grajd și sporim 
fertilitatea naturală a solului. 

Ideal ar fi ca azotul să fie administrat sub for-
mă de Complexe 16.48.00, 100  – 200 kg produs 
comercial pe hectar, nu mai mult, punem baze te-
meinice viitoarelor recolte. Este practic obligatorie 
efectuarea ogoarelor de toamnă, dar total contrain-
dicată, dacă nu interzisă, ararea terenului umed, 
prea puternic uscat sau puternic îngheţat. 

În aceste condiţii nu numai că se destructurea-
ză, fărâmă, agregatele mari de sol, dar creşte ne-
permis ponderea particulelor mici şi mai ales foarte 
mici, argiloase, ceea ce conduce fără dubii la com-
pactarea solului şi astfel în loc să facem bine mai 
mult înrăutăţim însuşirile solului. 

Practic agricultura de azi nu mai are nimic, dar 
absolute nimic, în comun cu

plugăritul de pe vremuri.

Astăzi agricultura este mai ales agrotehnică, 
ştiinţă, practică superioară. 

În următorul articol vom detalia motivaţiile bio-
logice în favoarea efectuării ogoarelor de toamnă 

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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Doi picați la interviurile pentru directori Doi picați la interviurile pentru directori 
de școlide școli
Inspectoratul Școlar Județean Gorj a publicat rezultatele înregistrate în urma 
desfășurării probei de interviu, din 22 și 23 septembrie, din cadrul celei de-a treia 
sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ. Doi candidați au obținut note sub 7, pragul 
minim de promovare, iar alți doi au reușit să ia note peste 9. Trei dascăli nu s-au 
prezentat însă în fața comisiei de concurs. 

Cel mai mare punctaj înre-
gistrat la proba de interviu 
a fost obținut de candidatul 

care a luat și cea mai mare notă la 
scris. Este vorba de profesorul care 
vrea să ocupe funcția de director ad-
junct al Liceului Tehnologic Baia de 
Fier. Acesta a fost notat cu 8.60 la 
proba scrisă și cu 9.40 la interviu. 

Notă peste 9, respectiv 9.20, a 
obținut și dascălul care și-a depus 
dosarul pentru postul de director al 
Școlii Gimnaziale Căpreni.

În schimb, doi dascăli care au tre-
cut de testul scris s-au încurcat toc-
mai la interviu. Ei au primit note mai 
mici de 7. Este vorba de candidații 
care au dorit posturile de director de 
la Școala Gimnazială Câlnic – 6.60 și 
Școala Generală nr.1 Dănești – 6.70. 
Școala din Dănești va avea însă direc-
tor numit prin concurs, cel de-al doi-
lea candidat care a concurat pentru 

acest post fiind notat cu 
8.50.

Nu s-au mai prezentat 
la concurs dascălii care 
au optat pentru posturi-
le de director de la Școala 
Gimnazială nr. 2 Motru și 
Școala Gimnazială Ciuper-
ceni și postul de director 
adjunct de la Liceul Teh-
nologic Turceni.

Interviul a fost struc-
turat în trei etape. În 60 
de minute, candidații au 
avut de prezentat strategia 
de dezvoltare a unității de 
învățământ, de răspuns 
unei situații-problemă și 
de rezolvat o sarcină de 
lucru pentru evaluarea 
competențelor digitale.

La finalul lunii vor fi 
validate rezultate finale, 

urmând ca pe 5 octombrie 
să fie emise deciziile de nu-
mire în funcție. 

Și după această eta-
pă vor rămâne posturi de 
conducere neocupate prin 
concurs. 

Este vorba de Grădinița 
nr. 1 Motru, Liceul Teolo-

gic Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic 
Roșia de Amaradia, Liceul Tehno-
logic Turceni, Școala Gimnazială 
nr. 2 Motru și Școala Gimnazială 
Câlnic. 

În această situație vor fi numiți 
directori prin detașare în interesul 
învățământului.

I.I.

Vrei să adopți un cățel? Vrei să adopți un cățel? 
Târg, donații și concerte Târg, donații și concerte 
la mall-ul din Târgu-Jiula mall-ul din Târgu-Jiu

Asociația pentru protecția animalelor „PRO 
ANIMALS”, Direcția Județeană de Manage-
ment Integrat al Deșeurilor și Protecția Ani-
malelor Gorj, SC. Edilitara S.A. Târgu-Jiu și 
Shopping Mall Târgu-Jiu vor organiza pe data 
de 2 octombrie, începând cu ora 13:00, în par-
carea supraterană a Shopping Mall Târgu-Jiu, 
Târgul de Adopții  „Prieten pe viață”, dedicat 
câinilor din adăpostul public Târgu-Jiu.

În cadrul acestui târg va avea loc prezen-
tarea cățeilor pentru adopție, fiind derulată și 
o campanie de informare despre importanța 
sterilizării ca metodă eficientă, umană și civi-
lizată pentru reducerea numărului animalelor 
fără stăpân, dar și despre adopția și abando-
narea animalelor. 

Atmosfera va fi întreținută pro bono de Emi 
și DJ Cucu de la Noaptea Târziu, de interpreta 
de muzică populară Niculina Stoican, dar și 
de RUBY care va susține un concert în cadrul 
acestui târg de adopții.

Totodată, în cadrul acestui eveniment va 

avea loc o demonstrație de dresaj, pictură pe față, dar 
și diverse activități dedicate copiilor.

În același timp, se pot face donații direct în urnă, în 
vederea achiziționării hranei pentru animalele aflate 
în adăpost sau se poate dona hrană uscată și conserve 
direct în coșul special aflat la intrarea în Carrefour. 

Alături de organizatori o să fie și partenerii acestui 
eveniment: Biroul Protecția Animalelor din cadrul IPJ 
Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Teatrul Dra-
matic „Elvira Godeanu”, Salvamont Gorj, Cabinetul 
Veterinar ALL4Animals, Grooming Canin Targu-Jiu și 
Cato and Stranger.

„Cu toții cunoaștem faptul că adăposturile sunt 
supraaglomerate, iar noi dorim să oferim o mână de 
ajutor și  să demonstrăm faptul că există soluții efi-
ciente, umane și civilizate pentru a gestiona situația 
animalelor fără stăpân, iar metodele radicale nu re-
prezintă o soluție. Vă mulțumim și vă așteptăm  ală-
turi de noi pentru a oferi o șansă la viață celor care au 
nu au nicio vină că au ajuns pe străzi și în adăposturi! 
ȘANSA LOR SUNTEM NOI!”, anunță organizatorii.

I.I.
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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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P
erimetru Costeni- Izvarna-Sohodol- Pocruia, 
ieşind în drumul 67D, pe la Salca Pocruii, ca, 
mai apoi, din Tismana să pornim de la Topeşti 

şi Vâlcele spre Boroşteni, pentru a ajunge la Peştişani, 
continuând mai apoi de la Cantonul Bâlţii, pe drumul re-
cent asfaltat, spre Bâlta şi mai departe prin Bâltişoara la 
Runcu, pentru a apărea a doua oară pe drumul naţional 
în dreptul Arcanilor sau al Răchiţilor ori, de ce nu, conti-
nuând din Runcu pe sub munte calea spre Bota, Dobriţa 
şi Leleşti este, dacă putem să-i spunem aşa, un fel de 
,,echivalent în miniatură’’ al drumului de sub munte ori 
Drumul Voievozilor cum mai este cunoscut. 

Acesta pleacă de la Curtişoara şi sfârşeşte la Polovragi 
(de fapt nu se sfârşeşte recent încheindu-se moderniza-
rea  tronsonului ce continuă de aici  la vecinii din Vâlcea 
mai precis la Vaideeni ca să ajungă la sătucul de olari din 

CălătorCălător
umbra umbra 
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torie în rie în 
ra VâlcanuluiVâlcanului

apropierea localităţii  Horezu iar mai apoi în oraş). 
 Cei ce vor străbate aceste locuri vor fi cu siguranţă 

impresionaţi de farmecul locurilor  întâlnite în cale. 
Sătucurile de munte, peisajele de un pitoresc aparte 

ce te însoţesc pe întreaga durată a traseului abundenţa 
de izvoare din prima parte a itinerariului unele chiar pe 
marginea drumului  numite de localnici ,,bolboroase’’ sau 
,,fierbători ‘’(unde apa ce vine în opinia unor hidrologi 
pe sub munte tocmai din zona Retezatului Mic având în 
opinia lor aceasi obârşie cu Izvoarele Cernei - cea mai pu-
ternică sursă carstică din ţară), cătune agăţate de munte 
ori coborâte parcă într-un crater de vulcan, localnici bi-
nevoitori gata oricând să stea la un taifas istorisindu-ţi 
o groază de poveşti ori legende ale locurilor care de care 
mai surprinzătoare şi nu în ultimul rând aerul tare şi 
curat datorită vegetaţiei ce ne însoţeşte pe tot parcursul 
drumului unde prin unele locuri şoseaua trece prin pă-
dure ca printr-un veritabil tunel iată numai câteva dintre 
atributele ce s-ar putea constitui în motive pentru dez-
voltarea potenţialului turistic al acestui perimetru din 
păcate prea putin cunoscut pentru adevăraţii iubitori ai 
naturii gorjene. 

De asemeni,  cei ce doresc să vizi-
teze sau de ce nu să petreacă o zi ori 
chiar un week-end în sătucul Sohodol 
ori să vadă Cheile Sohodolului de Iz-
varna vor fi cu siguranță impresionați 
de pitorescul locurilor ce ar putea in-
tra fără probleme în fruntea oricărui 
clasament al celor mai frumoase pe-
isaje existente la nivel naţional şi nu 
numai. 

Trebuie doar ca turiştii precum şi 
membrii  comunităţilor locale aflate la 
poalele Vâlcanului să fie conştienţi de 
faptul că aruncarea la întâmplare a 
deşeurilor indiferent de sursa lor  de 
provenienţă poate influenţa în mod 
negativ ambientul precum şi factorii 
de mediu locali cu consecinţe greu de 
prevăzut pe viitor.

                 MUGUREL PETRESCU
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Ortodoxia salvează România! - DUMNEZEU-ADEVĂRUL şi teoria adevărului fi losofi cOrtodoxia salvează România! - DUMNEZEU-ADEVĂRUL şi teoria adevărului fi losofi c

,,Eu sunt Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa”! ,,Eu sunt Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa”! 
Cuvintele Mântuitorului Iisus 

Hristos constituie piatra de te-
melie a credinţei noastre creş-

tine, pentru că nu întâmplător, la Sfânta 
şi Dumnezeiasca Liturghie se cântă acea 
slăvită învăţătură de o adâncă trăire du-
hovnicească prin care se spune: «Tu eşti 
Dumnezeul nostru Mare, singurul Dum-
nezeu Adevărat», pentru a putea realiza 
faptul că Sfânta Scriptură este Cuvântul 
lui Dumnezeu (2 Tim. 3:14-17; 1 Tes. 
2:13) şi autoritatea supremă în ceea ce 
priveşte credinţa şi viaţa (2 Petru 1:20-
21; Matei 5:17-19). Deschidem, cu acest 
articol, suita unor abordări teologico-
filosofice pentru a încerca să demon-
străm că în ultima jumătate de veac, 
modernitatea şi post-modernitatea au 
promovat cu obstinaţie ideile îndepăr-
tării de Dumnezeu, în condiţiile în care 
oculta mondială care tinde să acapareze 
dominaţia planetară, caută să ne mani-
puleze cu ideea nitzcheeană că «Dum-
nezeu a murit», iar, pentru toate aces-
tea şi pentru multe altele, vom promova 
sintagma: «ORTODOXIA SALVEAZĂ RO-
MÂNIA», pentru a demonstra că Mântui-
torul Iisus Hristos se identifică pe deplin 
cu calea spre Împărăţia lui Dumnezeu, 
că prin învăţătura Sa şi prin împlinirea 
poruncilor dumnezeieşti, vom înţelege 
mai bine ceea ce i-a spus Apostolului 
Toma: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Via-
ţa”, iar, dacă poate cineva să-I slujească 
lui Dumnezeu cu adevărat, va trebuie să 
trăiască în adevăr şi nicidecum în suita 
de minciuni şi de ştiri false care ne in-
undă viaţa cotidiană şi modul de viaţă 
strâns legate prin actul Creaţiei! 

«Europa este un pământ al crucii şi al 
culturii» (Nicolae Iorga)

Desigur, nu se poate spune că Dum-
nezeu a făcut un om purtător de păcate, 
dar, dacă omul este făptura lui Dum-
nezeu, el trebuie să iubească adevărul, 
însă, privind cu atenţie la agitația lumii 
contemporane, la norii negri abătuţi 
din ce în ce mai des asupra umanității 
din pricina modului de percepție și de 
manifestare a omului modern în ra-
port cu Dumnezeu, Căruia Îi datorează 
existența, cu mediul înconjurător, cu si-
nele său, dar și cu aproapele, constatăm 
cu stupoare că lumea de astăzi ascultă 
mai mult de ceea ce i se oferă prin sur-
sele informaţionale dirijate în interesul 
bogaţilor lumii, că oamenii sunt mai în-
grijoraţi de ei înşişi, decât de îndepărta-
rea de Cuvântul lui Dumnezeu. Vedem 
la tot pasul şi unii dintre noi suntem 
consternaţi că există semeni care, prin 
prisma banului și a puterii malefice a 
acestuia, căpătând o iluzorie impresie că 
dețin adevărul și monopolul adevărului, 
parcă ar ignora puterea dumnezeiască 
şi ar discuta la «masa verde» de la Da-
vos cu Atotputernicul de pe poziții egale, 
uitându-și fragilitatea ființei trecătoare, 
în raport cu Atotputernicia lui Dumne-
zeu. Pentru că aşa cum ne spune psal-
mistul: «Nu vă încredeţi în cei puternici, 
în fiii oamenilor, în care nu este izbăvi-
re. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce 
în pământ. În ziua aceea, vor pieri toate 
gândurile lor!» (Ps. 145 alin. 3). Totoda-
tă, mă gândesc la o cugetare înţeleaptă 
a marelui nostru istoric Nicolae Iorga, 
care spunea: «Europa este un pământ al 
crucii şi al culturii», de aceea, să ne în-
trebăm, oare, câte cruci şi câtă cultură 
creştină au mai rămas astăzi în Europa 
Comunitară? Ar mai putea spune mare-
le istoric acest lucru, în condiţiile în care 
ar vedea România, pe care el a iubit-o cu 
preţul vieţii, subjugată în totalitate inte-
reselor străinătăţii? Să ne bucurăm şi să 
păstrăm nădejdea că totuşi, în pămân-
tul românesc există încă multe candele 
aprinse, că dangătele clopotelor cheamă 
creştinii cu aceeași stăruință la dum-
nezeiasca Sfântă Liturghie, iar, sfintele 
cruci stau la loc de cinste susținând, 

parcă, bolțile cerești. Dar să nu ne în-
dulcim prea mult cu iluzii deşarte, de-
oarece curentul secularist vine ca un 
tăvălug peste noi cu avalanşele fricilor 
de tot felul, ale fricilor pandemice, ale 
fricilor de viaţa de mâine, iar, mai nou, 
a fricii de încălzirea globală şi de schim-
bările climatice! Iar, ca să deconspirăm 
această minciună dezgustătoare şi dez-
umanizantă, la fel ca minciuna pande-
mică, am primit recent o ştire uluitoare, 
potrivit căreia «Schimbările climatice şi 
încălzirea globală» sunt cauzate de mo-
dificările orbitei solare a Pământului și 
înclinării axiale, nefiind cauzate de om, 
iar, această informaţie, am obţinut-o de 
la marele nostru gorjean, Acad. dr. ing. 
Gheorghe Buliga, născut la Poiana, fos-
tul sat component al Oraşului Rovinari, 
care în lucrarea domniei sale intitulată: 
«Premise geologice ale schimbărilor cli-
matice», prefaţată de către Academician 
Nicolae Panin - Preşedintele secţiei de 
ştiinţe geonomice din Academia Româ-
nă şi publicată la Editura «AGIR şi SIPG»  
în anul 2011, o carte valoroasă care a 
fost apreciată prin conferirea Premiului 
Academiei Oamenilor de Stiință din Ro-
mania, se arată că de mai bine de 60 de 
ani, «Administrația Națională Aeronau-
tică și Spațială» (NASA) știe că modifi-
cările care apar la modelele meteorolo-
gice planetare sunt complet naturale și 
normale (!!!). Dar, Agenția spațială, in-
diferent de motiv, a ales farsa încălzirii 
globale creată de către om, ca să persis-
te și să se răspândească în detrimentul 
libertății umane şi al unei vieţi norma-
le. Pentru a fi exact, anul 1958, când 
NASA a observat pentru prima dată că 
schimbările pe orbita solară a pământu-
lui, împreună cu modificările înclinării 
axiale a pământului, sunt atât respon-
sabile de ceea ce oamenii de știință cli-
matică au numit astăzi drept «încălzire» 
sau «răcire», în funcție de agenda lor im-
pusă cu un anumit scop bine conturat! 
Astfel în anul 2000, NASA a publicat pe 
site-ul său «Observatorul Pământului» 
informații despre «Teoria Climei Milan-
kovitch», dezvăluind faptul că planeta 
se schimbă, în realitate, din cauza unor 
factori străini care nu au absolut nici 
o legătură cu activitatea umană. Dar, 
din păcate, aceste informații, încă nu 
au trecut în mass-media, de aproxima-
tiv 19 ani, motiv pentru care persoanele 
cu agende ascunse au început acum să 
pretindă că mai avem doar 18 luni, îna-
inte ca planeta să moară din cauza unui 
exces de dioxid de carbon (CO2), însă, 
adevărul este mai mult pe linia a ceea 
ce astrofizicianul sârb Milutin Milan-
kovitch, după care este numită «Teoria 
Climei Milankovitch», a propus modul 
în care variațiile sezoniere și latitudinale 
ale radiațiilor solare care lovesc pămân-
tul în moduri diferite și în diferite mo-
mente , au cel mai mare impact asupra 
schimbărilor climatice. Extraordinar, ce 
noutate pentru noi, pământenii! Sunt 
imagini revelatoare care ajută la ilustra-
rea acestui lucru, cu prima înfățișare a 
pământului pe o orbită aproape zero, iar 
cea de-a doua cu pământul pe o orbită 
de 0,07, iar, această schimbare orbitală 
este reprezentată de forma excentrică, 
ovală, din a doua imagine, care a fost 
exagerată intenționat în scopul de a ară-
ta schimbarea masivă de distanță care 
se produce între pământ și soare, în 
funcție de distanţă, dacă este la perigeu 
sau apogeu! Desigur, sunt informaţii 
ştiinţifice care nu ajung la nivelul înţele-
gerii omului obişnuit, dar, ele au o anu-
mită autoritate ştiinţifică incontestabilă! 
Se arată, spre exemplu, că excentricita-
tea orbitei Pământului se schimbă lent 
în timp, de la aproape zero la 0,07, iar, 
pe măsură ce orbita devine mai excen-
trică (ovală), diferența dintre distanța 
de la Soare la Pământ la perigeu (cea 
mai apropiată de soare) și apogeu (cea 
mai îndepărtată) devine din ce în ce mai 
mare. Să reţinem faptul că Soarele nu 

este în centrul elipsei orbitale a Pămân-
tului, ci este unul dintre punctele focale, 
iar, excentricitatea orbitei pe coordonată 
inferioară este de 0,5 şi extrem de exa-
gerată. Chiar și excentricitatea maximă 
a orbitei Pământului - 0,07 - ar fi im-
posibil de arătat la rezoluția unei pagini 
web. 

«Este mai ușor și profi tabil să ucizi 
un million de oameni, decât să te 
apuci să-i convingi.. »!!! (Zbigniew 
Kazimierz Brzezinski)

Privit atent, la excentricitatea ac-
tuală, Pământul este cu 5 milioane de 
kilometri mai aproape de Soare la peri-
geu decât la apogeu. Aşadar, domnilor 
manipulatori de informaţii false, care 
ne obligaţi să închidem termocentralele 
din România, cel mai important factor 
care afectează clima Pământului este 
Soarele, pentru că în ceea ce privește 
oblicitatea pământului sau modificarea 
înclinării axiale, arată gradul în care 
pământul se poate deplasa, atât pe axa 
sa, cât și pe orientarea sa de rotație. La 
înclinări mai mari, anotimpurile pămân-
tului devin mult mai extreme (atenţie 
!! n.n.), în timp ce la înclinările inferi-
oare devin mult mai blânde. O situație 
similară există pentru axa de rotație a 
Pământului, care în funcție de fiecare 
emisferă este îndreptată spre Soare în 
timpul perigeului şi poate afecta foar-
te mult extremele sezoniere dintre cele 
două emisfere. Fără să plictisim oame-
nii cu date ştiinţifice excepţionale, să 
mai spunem că schimbarea înclinării 
axei Pământului (oblicitate) influențează 
amploarea schimbărilor sezoniere şi la 
înclinările mai mari, anotimpurile sunt 
mai extreme, iar la cele mai joase sunt 
mai blânde. Înclinarea axială curentă 
este de 23,5 °. Excepţională informaţia 
şi legată de ceea ce se întâmplă în reali-
tate! În altă ordine de idei, «Precesiunea» 
- modificarea orientării axei de rotație a 
Pământului - modifică orientarea Plane-
tei Albastre în raport cu perigeul și apo-
geul! Dacă o emisferă este îndreptată 
spre soare la perigeu, acea emisferă va 
fi îndepărtată spre apogeu, iar diferența 
de anotimpuri va fi mai extremă. Acest 
efect sezonier este inversat pentru emi-
sfera opusă, aşa că, în prezent, vara 
nordică are loc aproape de apogeu. Să 
mai spunem că pe baza acestor varia-
bile diferite, Milankovitch a reușit să 
vină cu un model matematic extrem de 
cuprinzător, capabil să calculeze tem-
peraturile de suprafață pe pământ care 
se întorc în timp, iar concluzia este sim-
plă: clima Pământului a fost mereu în 
schimbare și este într-o constantă stare 
de flux, dar, nu datorită vinei noastre 
ca ființe umane! Când Milankovitch și-a 
prezentat prima oară modelul, acesta a 
fost ignorat aproape jumătate de secol, 
dar, apoi, în 1976, un studiu publicat 
în Revista «Science» a confirmat că teo-
ria lui Milankovitch este, de fapt, exactă 
și că ea corespunde diferitelor perioade 

de schimbări climatice care au avut loc 
de-a lungul istoriei Terrei. Deci, în 1982, 
la șase ani de la publicarea acestui stu-
diu, «Consiliul Național de Cercetări al 
Academiei Naționale de Științe a Sta-
telor Unite» a adoptat Teoria lui Milan-
kovitch drept adevăr, declarând că: «… 
Variațiile orbitale rămân cel mai bine 
examinat mecanism de schimbare cli-
matică pe scări de timp de zeci de mii de 
ani și sunt de departe cel mai clar caz al 
unui efect direct al schimbării expunerii 
solare asupra atmosferei inferioare a Pă-
mântului»! Quod erat demonstrandum! 
Iar, dacă ar trebui să rezumăm totul în-
tr-o singură frază, ar fi aceasta: cel mai 
mare factor care influențează modelele 
de vreme și climatice de pe pământ este 
soarele, periodic. În funcție de poziția 
pământului față de soare, la un moment 
dat, condițiile climatice vor varia drama-
tic, ba, chiar, vor crea anomalii drasti-
ce care sfidează tot ceea ce oamenii au 
crezut că știu despre modul în care a 
funcționat pământul! Din păcate, pro-
paganda globalistă a «încălzirii globale» 
ne aduce în suflet mai multă frică şi ne 
disperă zilnic la TV că suntem în pericol 
de extincție, ceea ce este un mare fals, 
o manipulare ordinară a bogaţilor lumii 
care dirijează şi domină omenirea, pen-
tru a avea motivație ca din nou o elită 
să-și umple buzunarele cu anumite taxe 
pe carbon, etc. 

Mai mult decât atât, fostul candi-
dat la prezidențiale, Al Gore a creat o 
adevărată teorie a încălzirii globale, cu 
conferințe și expuneri de câteva ore, pu-
blic. Psihopatul de Bill Gates a ajuns 
să abereze că «oamenii sunt un pericol 
major în existența planetei», datorită 
faptului că respirăm și eliminăm în at-
mosferă dioxid de carbon și de aici ne-
cesitatea reducerii numărului populației 
globale prin vaccinări, infertilizări, mai 
nou, prin introducerea unui MicroCIP 
pentru infertilitate..??!! Probabil, pen-
tru ei și pentru familiile lor, le-ar fi ne-
cesari doar cca. 500.000 de sclavi care 
să-i servească, restul ar trebui uciși…!!! 
Nu mai mult decât Zbigniew Kazimierz 
Brzezinski, fost Consilier pe probleme 
de securitate națională al Statelor Uni-
te şi considerat un om de științe politi-
ce american, care l-a servit, în calitate 
de consilier național de securitate, pe 
președintele Jimmy Carter din 1977 
până în 1981, un anticreştin declarat şi 
mentorul manualelor de luptă ale arma-
tei americane, pe care l-a luat «Doamna 
cu coasa» acum vreo 3-4 ani, spunea că: 
«Este mai ușor și profitabil să ucizi un 
million de oameni, decât să te apuci să-i 
convingi.. »!!! Să mai credem în aberaţi-
ile globaliştilor care domină lumea? Or, 
dacă mai punem la socoteală și faptul 
că Soarele și-a accelerat activitatea și 
datorită impulsurilor de Lumină Divină 
din centrul galactic, atunci avem ima-
ginea de ansamblu a ceea ce înseam-
nă această «încălzire globală» şi aceste 
«schimbări climatice», pentru a înţelege 
că numai Dumnezeu este Calea, Lumi-
na, Adevărul şi Viaţa! 

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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şi împietrit şi nu mai e iubire”!şi împietrit şi nu mai e iubire”!
Cuviosul Siluan Athonitul 

(1866-1938) este considerat 
a fi cea mai profundă şi no-

tabilă figură a spiritualităţii ortodoxe 
din secolul al XX-lea, cel care a trăit în 
smerenie şi în ascultare desăvârşită, 
eforturile sale ascetice excepţionale fi-
ind făcute cunoscute după moartea sa, 
datorită ucenicului său – arhimandri-
tul Sofronie Saharov. Deşi nu a făcut 
carte «decât două ierni», Cuviosul Silu-
an a ucenicit la şcoala Duhului Sfânt, 
pe care l-a primit în dar pentru sensi-
bilitatea trăirilor sale sufleteşti. Înain-
te de ridicarea la cer a sfântului, un 
profesor occidental cu titlul de savant 
a sosit în Mănăstirea «Sfântul Muce-
nic Pantelimon» (Russikon) din Sfântul 
Munte Athos, în care Cuviosul Părinte 
se nevoia, a întrebat pe un frate des-
pre el. Acesta a fost contrariat de fap-
tul că unii oameni luminaţi pot merge 
la un «ţăran» simplu şi neînvăţat, de 
parcă nu ar exista cineva mai învăţat 
decât el în mănăstire, dar, savantul i-a 
răspuns: «Pentru a înţelege pe Siluan, 
trebuie să fii un universitar», iar, un 
alt nevoitor a spus despre Siluan: «Nu 
citeşte nimic, dar face totul, pe când 
ceilalţi citesc totul, dar nu fac nimic» 
(sic!!! n.n.).

Chintesenţa învăţăturii sale duhov-
niceşti poate fi rezumată în ideea po-
căinţei şi a smereniei depline; a iubirii 
desăvârşite, nu doar a celor apropiaţi, 
ci şi a vrăjmaşilor, lucru care atrage 
şi sălăşluieşte harul Duhului Sfânt în 
suflet. Pentru că în dragostea sa ne-
mărginită, Cuviosul Părinte se ruga 
chiar şi pentru atei, ca aceştia să se 
mântuiască deoarece, spunea el, «iu-
birea nu poate suferi aceasta. Trebuie 
să ne rugăm pentru toţi oamenii», iar, 
a te ruga pentru oameni, spunea el, 
«e tot una cu a-ţi vărsa sângele», căci 
«fratele nostru e viaţa noastră». Pentru 
Sf. Siluan Athonitul, sensul vieţii creş-
tine este dobândirea Duhului Sfânt – 
care «nu vine, însă, decât acolo unde 
întâlneşte ascultarea şi smerenia lui 
Hristos», iar, sălășluirea Lui în sufle-
tul omului îl conduce către dulceaţa 
iubirii lui Dumnezeu. Prin împărtăşi-
rea cu Trupul şi Sângele Lui, Domnul 
Hristos, ne face «rude apropiate ale 
Sale», legătura omului cu Dumnezeu 
asemănându-se unei logodne în care 
«sufletul e asemenea unei logodnice, 
iar Domnul asemenea unui logodnic, 
care se iubesc mult unul pe altul şi 
suspină unul după altul. În iubirea 
Lui, Domnul tânjeşte după suflet şi se 

mâhneşte dacă acesta n-are în el loc 
pentru Duhul Sfânt. Iar sufletul care a 
cunoscut pe Domnul Îl doreşte, căci în 
El e viaţa şi bucuria lui»! 

Pentru Sf. Siluan Athonitul, Calea 
atragerii Duhului Sfânt este rugăciu-
nea la care mulţi au ajuns prin încer-
cări, căci «suferinţele şi primejdiile i-au 
învăţat pe mulţi să se roage» şi aces-
tea au ca scop să îl smerească pe om, 
făcându-l din nou Biserică şi locaş al 
harului. «Domnul iubeşte pe oameni, 
spune Cuviosul Părinte, dar îngăduie 
să fie loviţi de încercări şi necazuri ca 
să-şi cunoască neputinţa lor şi să se 
smerească! Şi pentru smerenia lor, să 
primească pe Duhul Sfânt. Cu Duhul 
Sfânt toate sunt bune, toate sunt pline 
de bucurie, totul este minunat»!

Cauza tuturor încercărilor şi a su-
ferinţelor o constituie îndepărtarea lu-
mii de Dumnezeu, trăirea ei în robia 
lumii materiale şi a plăcerilor efemere, 
a mândriei şi lipsei de iubire. «În vre-
mea noastră, spunea Cuviosul Siluan 
Athonitul, popoarele au rătăcit de  la 
calea cea bună, oamenii au devenit 
nemiloşi, s-au înăsprit cu toţii şi îm-
pietrit şi nu mai e iubire; de aceea, 
nici nu mai simt iubirea lui Dumne-
zeu pentru ei. Din pricina învârtoşării 
inimii lor, oamenii cred că Dumnezeu 
e ca şi ei înşişi şi, adeseori, îşi pierd 
chiar în întregime credinţa în Dum-
nezeu». Oamenii «Au devenit mândri. 
Nu se pot mântui decât prin suferinţe 
şi pocăinţă şi numai foarte rar atinge 
câte unul iubirea»!

Sfântul Siluan Athonitul mai consi-
deră că noi suferim pentru că nu 
îl iubim pe Dumnezeu şi pe fratele 
nostru, suferim pentru că nu avem 
credinţă, smerenie şi pocăinţă.

Calea de izbăvire din încercări şi 
suferinţă o constituie încredinţarea 
deplină lui Dumnezeu prin pocăinţă, 
smerenie şi rugăciune: «Sufletul care 
s-a predat pe sine Voii lui Dumnezeu 
îndură cu uşurinţă orice necaz şi ori-
ce boală pentru că, bolnav fiind, el se 
roagă şi vede pe Dumnezeu: «Doamne, 
Tu vezi boala mea. Ştii că sunt păcă-
tos şi slab. Ajută-mă să îndur totul şi 
să-ţi mulţumesc pentru bunătatea Ta». 
Şi Domnul alină boala, sufletul simte 
ajutorul dumnezeiesc şi stă recunoscă-
tor şi bucuros înaintea lui Dumnezeu! 

În acest fel, ajutorul lui Dumnezeu nu 
va întârzia, iar Domnul, «văzând chi-
nul nostru, nu ne va împovăra nicio-
dată peste puterile noastre. Dar, dacă 
suferinţele noastre ne par prea grele, e 
semn că nu ne-am predat încă voii lui 
Dumnezeu»! Îndemnul prin care Cuvio-
sul îl atrage pe omul contemporan este: 
«Ţine mintea ta în iad şi nu deznădăj-
dui!». El exprimă starea noastră duhov-
nicească: deși suntem căzuți în abisul 
păcatelor, nu trebuie să deznădăjduim 
niciodată. Mila lui Dumnezeu este mai 
mare decât mulţimea răutăţilor noastre 
şi, dacă El vede gândul nostru bun şi 
intenţia de pocăinţă şi de întoarcere, ca 
un Tată Bun şi Iubitor, El iese în întâm-
pinarea noastră şi ne poartă pe braţe-

le Sale către casa noastră şi casa Sa – 
Împărăţia Cerurilor. Sau, cum atât de 
frumos spune Cuviosul Părinte, «Dacă 
ar şti oamenii ce e iubirea Domnului, 
ar alerga în mulţimi spre Hristos şi El 
i-ar încălzi pe toţi cu harul Lui. Milos-
tivirea Lui e de netâlcuit»! Fiind primită 
cu multă răbdare şi recunoştinţă, su-
ferinţa se va transforma într-un «leac 
mântuitor» şi cale spre mântuire, căci 
«boala şi suferința fac pe om smerit 
până la capăt», apreciază cu milostivă 
îndreptăţire Sfântul Siluan Athonitul. 
(«Tâlcuiri teologice», ediţie îngrijită şi 
traducere: Maria-Cornelia şi diac. I. Ică 
jr., Editura «Deisis», Sibiu, 2000). 

P.C. Părinte Pr. ILIE AMZUCU,
Parohia Urdarii de Jos
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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.

DeceseDecese

 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 În aceste clipe de 

adâncă tristeţe este foarte 

greu să găseşti cuvintele, 

pentru că nimic nu-ţi mai 

poate mângâia sufletul 

odată cu pierderea ființei 

dragi. Noi, familia Pisc, deși 

suntem departe, gândurile 

și inimile noastre sunt ală-

turi de voi în aceste clipe 

grele! Doamna VALERIA 

CHIRIAC va avea mereu 

un loc special în amintirea 

și sufletele noastre, iar re-

gretul este cu atât mai pro-

fund cu cât doamna Valeria 

Chiriac reprezenta ultima 

legatură pământească cu 

regretatul nostru tată Con-

stantin Pisc. 

Sincere condoleanțe fa-

miliei îndoliate, vă transmi-

te familia Pisc!

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.

 DoDoDoDoDomnmnmnmnmn ddd d dininininin ccc c comomomomomunununununnnaaaaa DoDomnmn ddiin ccomomununn
MatrimonialeMatrimoniale

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

Telefon 0728544356.

DiverseDiverse

 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.

PierderiPierderi
Pierdut documente în-

registare nr. 8308/2021 și 
6768/2017.

ANUNŢ PUBLIC

Titular OBŞTEA DE MOŞNENI SCHELA, cu sediul in 

Com. Schela, Sat. Schela, Nr. 4, Jud. Gorj, anunţă elabora-

rea primei versiuni a planului: AMENAJAMENTUL FONDU-

LUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARTINAND OB-

ŞTII DE MOŞNENI SCHELA, denumit AMENAJAMENTUL 

FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARTI-

NAND OBŞTII DE MOŞNENI SCHELA și declanşarea etapei 

de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza 

la APM Gorj, Tg Jiu, Str. Unirii, Nr. 76, zilnic între orele 

10 - 14.

Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris la se-

diul APM Gorj în termen de 15 zile calendaristice de la 

data prezentului anunţ.

Denumire titular plan SC PANDA PLANET SRL, repre-

zentată prin IOANA NICOLAE, în calitate de adminis-
trator, anunţă elaborarea primei versiuni a PUZ (PUG) 
Elaborare Plan Urbanistic Zonal reconversie funcţionala 

din subzona cu unitati industriale si subzona de locuinţe 

colective si funcţiuni complementare, din (adresa) Targu-

Jiu, strada Lotrului, nr.13, Gorj şi declanşarea etapei de 

încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza 

la APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu,  zilnic între orele 

09.00 - 15.00 în termen de 18 zile calendaristice de la data 

prezentului anunţ.
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4. Adeziunea la cuvânt

Duplicitaritatea poeticității spiridonpopesciene 
lasă în urmă neomodernismul, pare să se scufunde 
până la gât în postmodernism, ca, finalmente, să se 
înalțe la exigențele noii paradigme transmodernis-
te; această impresie mi-o creează repetata lui invo-
care a lui Dumnezeu, până și în cea mai populară 
poemă a sa „Doamne, dacă-mi ești prieten”...

Nedumeririle civice capătă aspect Kafkian, niște 
„distihuri” sunt socratice paradoxurile se  revirgi-
nizează, iar lipsurile nu-l dezarmează; dimpotrivă, 
limba cea poezească îi rezervă „delicii” aristocratice 
ori de „eminent risipitor” de minuni calofile, cali-
grafice și panitalienești ori proamericănești.

Ceea ce a demonstrat Spiridon Popescu nu e, 
totuși, – și aici îl contrazic pe Florian Copea -, greu 
de depistat, întrucât, de exemplu, ca și Giuseppe 
Ungaretti, probează acea adeziune la cuvânt, cu 
toată ființa sa, naiv-aurorală, la un secret care se 
pune în mișcare. Limbajul său liric e o mașinărie 
care recalibrează orizontul unei memorii reveriante. 
Fiecare fibră poetică ilustrează aspectul că Spiridon 
Popescu deține înțelesul intens al naturii și mereu 
acuză o stare acută a conștiinței care irigă tot liris-
mul său, de altfel încărcat cu un umor – după cu 
îl definește Henri Bergson validat – antitetic – de 
întoarcerea autorului către o metafizică intuitivă, 
către o extindere a subiectivității refondatoare de-o 
bucurie, deloc ascunsă, a unei spiritualități resu-
recte, dinspre naturalitate spre poezia pură (de tip 
Paul Valéry ori Ion Barbu – n.m.).

Într-un „ocean de gri”, poetul se refractă într-o 
abia disimulată amărăciune și tristețe, că ursitoa-
rele, rele, l-au blestemat mai degrabă să-și poarte 
pașii prin hârtoape. Însă, volens-nolens – poetul e, 
ca orice neoromantic – de un heliotropism erotic 
asumat organic cu biosfera, noosfera și poesfera.

Însă Spiridon Popescu execută un salt în timp 
de la soare la iubire dar mai ales de la solitudinea 
lui Charles Baudelaire la crucea pe care poetul și-o 
duce în umeri iar pe ea s-a așezat – citez – „o pasăre 
mai grea ca luna” (excelentă metaforă – n.m.).

Așa se face că-n antologia „Diavol cu coarne de 
melc” cititorii se vor dezmetici că „decuplarea de 
stea” e argheziană și cumva angoasantă: „Și, cum 
mergeam așa, pe dibuite, / cu-atâta beznă prinsă-n 
cingătoare, / de-odat-am auzit o bufnitură: / căzu-
sem, pentru-un secol în uitare.”

5. O libertate revendicată

După modesta-mi opinie, opera lui Spiridon Po-
pescu rămâne, rezistă la tot felul de mode și curen-
te literare. Nu-și periclitează mesajul fie el uneori 
„greu ca un tăvălug”. Demiurgul îi zice unui „per-
sonaj – dedublare”: „Tu, voi veghea să fii tăvălugit, 
mi-a zis demiurgul, / mult mai bine decât drumuri-
le pregătite de muncitori spre a fi asfaltate – În su-
fletul tău nu trebuie să se ivească gropi niciodată.” 
Nici n-am apucat să-i mulțumesc demiurgului, că 
unul din îngeri, auzind convorbirea, a și lăsat ce-
rul, greu ca un tăvălug, peste mine.”

Înlăuntrul poetului, măsura imaginară 
dobândește profunzime, tinde spre o libertate re-
vendicată redundant și chiar cu o ruptură de nivel 
estetică; iar, pe planul inspirației, poetul modulea-
ză poezia în efortul ei împătimit de a se întoarce în 
revelarea ei înseși.

Cu fiecare strofă migălos dar autentic construi-
tă, Spiridon Popescu dă dovadă că pentru el poezia 
e o salvgardare a intensificării sensurilor tropologi-
ce, o căutare a analogiilor celor mai surprinzătoa-
re (a se înțelege: neașteptate), o nuanțare înclinată 
spre fantasmă, mit, divinație antropocentrică.

Odată cu „pierderea sinelui”, poetul își transgre-
sează condiția umană, năzuitor cum e de-a primi 
– citez – „în gazdă-un înger disperat, / un înger iz-
gonit de Dumnezeu” căruia n-o să-i perceapă chi-
rie, doar o să-i pretindă – citez – „când e-ntrebat 
să spună la vecini că-i Eul meu” (adică al poetului, 
subliniez  - n.m.).

Acest eu s-a înhăitat, „cu zeii ca să poată răz-
bi, prin toate vicisitudinile existenței, fără – cum 
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II. Un heliotropist erotico-metafi zic
singur afirmă – a fi ars pe rug de vreo inchiziție 
inclementă. Și tot bravând, poetului i se dă de știre 
că „păsările vor primi telefon că se pot întoarce la 
cuiburi”, iar scriitorii la rosturile lor fundamentale; 
că „semafoarele nu vor mai avea dreptul să înver-
zească / decât atunci când va cânta cucul pe sediul 
guvernului.”

6. O sinteză necrispată

Zborul poetului (așa i se zice avântului în azurul 
îngerilor, mereu chemați din sacru în profan, deci 
invers ca la Blaga), e asemenea pufului de păpădie, 
pe care aș defini-o în premieră ca levitație. În defi-
nitiv, poetu-și exprimă credința că opera-i literară 
(și imaginară ca produs intelectual și creativ – n.m.) 
va dura prin frumusețea-i seducătoare...” iar dic-
teul suprarealist al acestui inventiv creator liric te 
seduce automat prin faptul de a fi ajuns stăpân pe 
uneltele sale, deci păcatul de-a-și croi o limbă poeti-
că i-a fost iertat. Într-o sinteză necrispată, Spiridon 
Popescu împroprietărește lumina, o contemplă „în 
arene scufundată”, „prin ochii de nisip ai peștilor 
de humă” (iată ce vers emblematic! – n.m.)... 

De altfel, tema luminii descinde tot din Blaga, 
precum și cea a focului (vezi volumele „Poemele lu-
minii” și „Cântecul focului”). Desigur în accepțiunea 
acestui membru victorios al „Școlii de Literatură de 
la Târgu-Jiu” focul e acela al inspirației, iar Pasărea 
e Phoenixul ce renaște din propria-i cenușă. Pără-
sirea locului nu presupune altceva decât o expli-
cită psihanaliză anamnetică și cathartică. Gaston 
Bachelard atribuie focului virtuți ca idealitatea, 
puritatea, sublimarea continuă a substanțialității 
materiei care urcând din subliminal destupă acea 
bucurie spirituală care subiectivează eul receptor, 
analizor, transfigurator, individualizează iremedia-
bil – definitiv un profil de scriitor performer. Prin 
urmare slova spiridonpopesciană nu-i lălâie, între 
poeți nu-i doar un intrus (ca „intrusul” lui Marin 
Preda ori al lui Titus Popovici sau Albert Camus 
– n.m.); îl contrazic deci afirmând că versuri bune 
dă poetul și din pricina tristeții și din cauză de bu-
curie, uneori extatică, urmând ca fruntea să-i fie 
încununată cu lauri; acest lucru i s-a întâmplat, 
la cei 70 de ani ai săi împliniți, recent, lui Spiridon 
Popescu, ocazie cu care la cea de-a XXVI-a ediție 
a Atelierului Național de Poezie și Critica Poeziei 
„Serile la Brădiceni” i s-a înmânat o diplomă de 
excelență aniversară. Drept pentru care, în înche-
ierea articolului meu, îi urez un călduros „La Mulți 
Ani!”.

7. „La dorința Poetului”

Poetul e un creator febril care trăiește cu o grijă 

teribilă: stă și se ține cu bățu la poezie să nu iasă 
din inimile oamenilor și să-i desensibilizeze. Poetul 
mai este „insul cel mai punctual: ajunge întotdeau-
na la întâlnirea cu moartea, fără să aibă întârziere 
nici măcar un minut”. 

„La dorința Poetului de a traversa grădina, peta-
lele trandafirilor roșii înverzesc.” „Din straie vechi, 
nemaipurtate de zei, Poetul face sperietori și le 
așază în mijlocul cuvintelor să nu-i mănânce Cân-
tecul. 

Același Poet se naște „din orgoliul cuvintelor 
noastre”, „coboară printre gâze, plin de har și iscă 
frumuseți nemuritoare.” 

„Poetul ăsta e un pișicher, poetul ăsta n-are ni-
mic sfânt: cu fiecare carte face gaură în cer prin 
care apoi atâția îngeri pier, căzând ca bolovanii de 
pământ”. 

În fine poetul își pierde nopțile scriind, însoțit de 
Inspirație, și stă printre semeni „ca un bob de grâu 
în moară.” care nu e alta decât „Moara de grâne și 
poezie a Serilor la Brădiceni (va urma)

 ION POPESCU-BRĂDICENI, scriitor

Știi tu...
La salcia de lângă lac
Ce-n apă-i oglindită
Te-aștept de ți-oi mai fi pe plac
Frumoasa mea iubită...

Sub pletele-i ce-i sunt veșmânt
Să stăm cuprinși de taină
Poate-nnoim un jurământ
Sub plângătoarea-i haină

Și părul tău cel mătăsos
Să ți-l mângâi întruna,
Aș vrea dar pare de prisos
Să-ți fac din sălci cununa

Cum ți-am făcut acum mulți ani
Din rămurea de salcă,
Parc-a fost ieri, eram puștani,

Azi viața-ncet ne calcă...

Prin plete eu ți-aș pune-o stea
Și te-aș numi crăiasă
Te-oi dezmiedra de-oi mai putea
Șoptind ...ești tot frumoasă!

Luciri de lună mă îmbie
Să-ți strâng la piept aproape
Făptura-ți fină și zglobie
În mine să se-ngroape...

Bătăi de inimă s-ascult
Din pieptu-ți nepătat
Știi...a trecut cam mult
De când n-am ascultat...

Dar n-ai venit și-s istovit,
Nădejdea se strecoară
În gând, că poate-ai zăbovit
Și vei veni diseară... 

VASILE CERTEZANU
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Pandurii Târgu Jiu a 
reușit prima victorie 
din Liga 4. Succesul 

a venit abia în etapa a treia, 
deoarece elevii lui Florin Be-
jinaru au câștigat jocul cu 
Unirea Țînțăreni la ,,masa 
verde” și au stat în runda pre-
cedentă. Gazdele s-au impus 
pe terenul sintetic din cadrul 
Complexului Sportiv în fața 
echipei Internațional Bălești, 
scor 4-2. După o primă repri-
ză ștearsă, pandurii au intrat 
în avantaj la cabine după o 
greșeală mare a portarului 
Muraru, care a scăpat în poar-
tă un balon trimis înapoi de 
către un coechipier. Reușita 
lui Negrea părea că a rezolvat 
meciul, dar oaspeții au redus 
din avantaj apoi au presat se-
rios poarta lui Mihai, dar fără 
a reuși egalarea. Bordea și, 
încă o dată, Negrea au risipit 
emoțiile amfitrionilor, care au 
mai încasat un gol pe final. 
După joc, directorul sportiv al 
Pandurilor, Camilian Floroiu, 
a declarat că evoluția tinerilor 
gorjeni a fost peste așteptări. 
,,A fost un meci în care am vă-
zut o echipă de copii arțăgoasă 
și cu calități tehnice deosebite. 
Am rămas plăcut surprins, 
pentru că vedeam un joc des-
tul de greu cu Internațional 
Bălești. E o diferență mare, 
noi avem copii de 17-18 ani, 
care au jucat împotriva unor 
seniori, care  au trecut pe la 
ligile superioare. Prospețimea, 
condiția fiză și tinerețea și-au 
spus cuvantul pe final. A fost 
un joc frumos și sper ca ei să 
demonstreze că jucătorii foarte 

Pandurii a debutat cu un succes, dar apele sunt Pandurii a debutat cu un succes, dar apele sunt 
tulburi: Echipa este hăituită, alungată, păcălită!tulburi: Echipa este hăituită, alungată, păcălită!

tineri pot fi o soluție”. Pandu-
rii nu au primit acceptul de a 
juca pe Stadionul Municipal, 
deși juniorii C de la CSM Târ-
gu Jiu a evoluat pe principala 
arenă din oraș cu câteva ore 
mai devreme. Floroiu și-a văr-
sat năduful pe șeful Direcției 
de Patrimoniu, Mihai Mincă.

,,Am fost informați de către 
conducerea Direcției de Patri-
moniu că nu se desfășoară me-
ciuri timp de 14 zile aici pentru 
că stadionul a fost însămânțat. 
Din păcate, se pare că numai 
Pandurii nu poate disputa me-
ciuri aici, deoarece CSM Târu 
Jiu a jucat pe Municipal cu 
Turburea. Totul s-a construit 
aici pentru performanțele pan-
durilor. Echipa este hăituită, 
alungată, păcălită. Nu-mi gă-
sesc cuvintele, pentru că nu-i 
înțeleg pe anumiți oameni care 
conduc instituții. Nu mă refer 
la domnul primar, care mi-a 
transmis că putem juca pe sta-
dion, chiar m-a rugat să sun la 
Patrimoniu. Conducerea aces-
tei direcții, în frunte cu dom-
nul director Mincă, ne-a spus 
că nu avem voie să jucăm, că 

Andreea Chivoiu, campioană națională Andreea Chivoiu, campioană națională 
la Câmpulung Moldovenesc! Alte patru la Câmpulung Moldovenesc! Alte patru 
medalii cucerite de atletele din Gorj!medalii cucerite de atletele din Gorj!

Sportiva Andreea Chivoiu a reușit să urce pe prima treap-
tă a podiumului, sâmbătă, la alergare montană pe distanță 
lungă. Gorjeanca s-a impus în 4h 02 min în cursa de 36 de 
km desfășurată la Câmpulung Moldovenesc.  

,,Cursa a fost destul de grea, dar mult mai bună ca anul 
trecut. Acest titlu înseamnă foarte mult pentru mine. Mă 
ambiționează să muncesc și mai mult și, ca de fiecare dată, 
îmi dă curaj pentru viitoarele concursuri. Cel mai mult îmi pla-
ce cursa pe șosea. Nu pot spune că am o probă favorită, dar 
din fiecare proba învăț câte ceva”, a declarat Andreea pentru 
csmtargujiu.ro.

Duminică, Alina Eremia (CSM Târgu Jiu – CS Pandurii) 
a luat argintul pe distanță scurtă, 12 km, iar Mihaela Cepoi 
(CS Pandurii) a terminat cursa pe locul trei la categoria Tine-
ret. Cele trei fete au bifat și argintul pe echipe la senioare în 
aceeași probă, iar Mihaela Cepoi s-a clasat pe locul 2, tot la 
Tineret, în cursa de 36 de kilometri. Sportivele sunt pregătire 
de antrenorii Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură. 

CĂTĂLIN PASĂRE

s-a însămânțat. Apoi am aflat 
că juniorii de la CSM au jucat. 
Este peste puterea mea de 
înțelegere”, a spus Floroiu.

Oficialii clubului așteaptă 
decizia instanței din luna oc-
tombrie. ,,Îmi doresc să evităm 
falimentul și există această 
posibilitate. Sper ca judecăto-
rul să ia în calcul că mai sunt 
bani la club și mai sunt alte 
două procese deschise împo-
triva acționarilor care pot scoa-
te clubul din insolvență. Din 
iarnă, dacă vom evita acest 
faliment, vom debloca și tran-
sferurile și vom face plățile că-
tre jucătorii vizați”, a adăugat 
oficialul gorjean.

Pandurii în meciul cu 
Bălești: Ionuț Mihai – Emilia-
no Borugă, Alexandru Popes-
cu (cpt.), Constantin Ilinca, 
Bogdan Dumitrașcu, Mihai 
Negrea (`90, Marius Ivașcu), 
Darius Gheorhițan, Darius 
Bordea, Tudor Ciutacu (`90, 
Claudiu Purdescu), Con-
stantin Nejoiu (`65 Eduard 
Mărășescu), Claudiu Zabulică 
(`83, Denis Udroiu). 

CĂTĂLIN PASĂRE

CLASAMENT

Loc Echipa   M V E I  Gol +/- Pct
1. CS Gilortul Tg Cărbuneşti  5 4 0 1 10-6   4 12
2. CSM Deva    4 3 1 0 12-2 10 10
3. CSM Jiul Petroşani   5 3 1 1 11-4   7 10
4. AFC Voinţa Lupac   5 3 1 1 12-7   5 10
5. ACSO Filiaşi   5 3 1 1 6-6   0 10
6. ACS Viitorul Şimian  5 2 1 2 10-11  -1   7
7. ACS Viitorul Târgu Jiu 2  4 1 2 1 6-8  -2   5
8. CSO Retezatul Hațeg  5 0 2 3 3-8  -5   2
9. CS Armata Aurul Brad  5 0 1 4 6-16 -10   1
10. ACS Progresul Ezeriş  5 0 0 5 5-13  -8   0

Liga 3 (Seria 7) - Meciurile Etapei 5
ACS Viitorul Şimian  5 - 0 CS Armata Aurul Brad
ACSO Filiaşi 3 - 0 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

ACS Viitorul Târgu Jiu 2 - CSM Deva (oaspeții vor câștiga la ,,masa verde”)
CSO Retezatul Hațeg 1 - 3 AFC Voinţa Lupac

ACS Progresul Ezeriş 1 - 2 CSM Jiul Petroşani

ACSO Filiași – Gilortul 3-0 (2-0)
Filiași: Uruiocea – Matei (68' Scuturoiu), Paliu, Calu (cpt), 

Udrea – Chirițoiu, Armășelu, Călin (78' Militaru), Vulpe (59' 
Eshun) – Manolache (78' Miuțescu), Fotescu (59' Baidoo). 
Rezerve neutilizate: Constantinescu – Stancu, Rovența, 
Voinescu. Antrenor: Victor Naicu. 

Gilortul: Oprița – Croitoru (56' Căldăraru), Gheorghe, 
Marina, Dogaru – Boboc (46' Dănăricu), Oprișa (cpt, 31' 
Bărănescu) – Săulescu (31' Cornicioiu), Ciutică (37' Calotă), 
Bucur – Gîlcescu.  Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Cocioabă, 
Lazăr. Antrenor: Alex Stoica. 

Arbitri: Constantin-Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea), Florin 
Păunescu (Râmnicu Vâlcea) și Ioan-Daniel Humiță (Armeniș, 
Caraș Severin).

Parcursul perfect  de cam-
pionat al Gilortului a fost 
stricat în județul învecinat, la 
Filiași. Trupa lui Alex Stoica 
a suferit prima înfrângere din 
Seria 7, în runda a cincea, 
după ce a pierdut, 3-0, 
confruntarea de pe Stadionul 
Orășenesc. Pentru gazde 
au marcat Ionuț Călin (27'), 
Andrei Paliu (41') și Cătălin 
Manolache (74'). 

Tot cu același scor 
va fi decisă și a doua 
confruntare din Seria 7 
în care a fost implicată 
o echipă din Gorj. Viito-
rul 2 va pierde partida 
cu CSM Deva la ,,masa 

Gilortul, la primul eșec! Satelitul Viitorului a pierdut la masa verdeGilortul, la primul eșec! Satelitul Viitorului a pierdut la masa verde

verde”, deoarece organizato-
rii nu au beneficiat de medic. 
Vineri, cele două formații din 

Gorj se vor întâlni pe Stadio-
nul ,,Cristinel Răducan”.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Superliga: A fost Superliga: A fost 
stabilit programul stabilit programul 
etapei a XIII-aetapei a XIII-a

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, vineri, 
programul etapei a XIII-a a Superligii. 

Runda debutează vineri, 7 octombrie, atunci când este 
programat și meciul FC Argeș – Universitatea Craiova, și se 
încheie luni, 10 octombrie, cu vizita campioanei CFR Cluj la 
Arad.

Programul meciurilor:
Vineri, 7 octombrie
Ora 18.00 FC Voluntari – CS Mioveni
Ora 21.00 FC Argeș – Universitatea Craiova
Sâmbătă, 8 octombrie
Ora 15.00 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt
Ora 21.30 FC Rapid 1923 – FC Botoșani
Duminică, 9 octombrie
Ora 15.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Farul Constanța
Ora 21.30 Petrolul Ploiești – FCSB
Luni, 10 octombrie
Ora 17.30 FC U Craiova 1948 – FC Chindia Târgoviște
Ora 20.30 UTA Arad – CFR Cluj
Partidele vor fi transmise în direct de DIGI SPORT, PRIMA 

SPORT și ORANGE SPORT.
CĂTĂLIN PASĂRE

Naţionala de fotbal 
a României este cu 
un pas în al trei-

lea eșalon valoric al Ligii 
Națiunilor. Reprezentativa 
condusă de Edward Iordă-
nescu a terminat la egalita-
te cu echipa Finlandei, 1-1 
(0-1), vineri seara, pe Stadi-
onul Olimpic din Helsinki, în 
Grupa a 3-a a Ligii B. Teemu 
Pukki (12) a marcat golul gaz-
delor, iar Florin Tănase (52) a 
egalat după pauză. 

În celălalt meci al grupei, 
Bosnia-Herţegovina a învins 
Muntenegru cu 1-0 şi şi-a 
asigurat promovarea în Liga 
A. 

Tricolorii au nevoie de vic-
torie cu Bosnia şi ca Finlan-
da să nu câştige la Podgori-
ca pentru a nu retrograda în 
Liga C. Ultimele meciuri au 
loc în această seară, de la ora 
21.45. România va juca pe 
Stadionul Giulești. 

Selecționerul Edward Ior-
dănescu a declarat că nu se 
gândește la plecare după par-
tida cu nordicii, în ciuda unui 
parcurs mult sub așteptări în 
această competiție.

,,Am plecat cu stângul încă 
de la început, după primele 
două meciuri amicale, știți ce 
probleme am avut, se discuta 
deja despre cât va sta antre-
norul. Când avem un antre-
nor, ar trebui să ne uităm la 
istoricul său, Iordănescu a 
muncit, eu am fost și la Liga 
3 și Liga 2, am intrat cu 4 
echipe diferite în play-off, am 
parcurs niște etape, ar trebui 

Ultimul meci pentru 
Iordănescu Jr.?

să fie mai multă obiectivitate. 
Am adunat aproximativ 30 de 
zile în total de interacțiune cu 
grupul, nu se pot schimba lu-
crurile în felul ăsta. 

Important e să vedem cum 
terminăm, să aducem trei 
puncte în ultimul meci, pot 
conta în economia clasamen-
tului și jocului, ne reconfirmăm 
că ce începem să arătăm poa-
te fi transformat în identitate 
și trebuie să devină regulă 
necondiționat. Pentru echipă 
ar fi bine să fie continuitate, 
spuneam asta și dacă era alt-
cineva în locul meu. Încă avem 
probleme la nivelul jucătorilor 

din străinătate, sunt jucători 
care ar trebui să aducă men-
talitate, profesionalism, cam-
pionatul nostru încă suferă. 

Trebuie să terminăm cât 
mai bine campania, contează 
o ultimă impresie, o reconfir-
mare a jocului bun din Finlan-
da și impresia lăsată pentru 
suporteri”, a spus antrenorul, 
duminică, înaintea jocului cu 
Bosnia.

Patru eșecuri, două ega-
luri și o victorie reprezintă 
bilanțul lui Edi Iordănescu de 
la preluarea primei reprezen-
tative.

CĂTĂLIN PASĂRE


