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Câți bani primește Câți bani primește 
Gorjul pentru plata Gorjul pentru plata 
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Când se Când se 
tranșează situația tranșează situația 
conducerii CEO!conducerii CEO!
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Promenada Promenada 

Inimilor, la Târgu-JiuInimilor, la Târgu-Jiu

Alexandru Zaharia, Alexandru Zaharia, 
fostul director de la fostul director de la 
Edilitara, propunerea Edilitara, propunerea 
PSD pentru locul liber PSD pentru locul liber 
din CS-ul CEO! Giorgi, din CS-ul CEO! Giorgi, 
tras pe linie moartătras pe linie moartă

Radu Miruță: 
Șacalii nu mai 
trebuie să fi e 

paznici la CEO
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Mii de oameni la Festivalul Mii de oameni la Festivalul 
Luminii!Luminii!

Atmosferă de basm, duminică seara, 
în Parcul Central din municipiu, unde 
5000 de lumânări au fost aprinse de 
copii la prima ediție de după pande-
mie a Festivalului Luminii.
Filiala locală a Cercetașilor României 
a reușit să scoată din case mii de oa-
meni care s-au perindat pe aici, nici 
organizatorilor nevenindu-le să creadă 
că impactul acțiunii lor este unul atât 

de mare. Gulguțele 
realizate din hâr-
tie reciclabilă au 
avut lumânări 
aprinse în in-

teriorul lor 
și toate 

au fost 
puse în-
tre Masa 
T ă c e r i i 

și Poarta 
Sărutului, 
i m a g i n e a 
o b ț i n u t ă 
fiind una 
feerică. 

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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,,Excelenţa înseamnă să faci lucruri comune ext  raordinar de bine. " – John Gardner,,Excelenţa înseamnă să faci lucruri comune ext  raordinar de bine. " – John Gardner
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Euro           4,9427  -0,0010
Dolarul SUA      5,1135 +0,0456 
Gramul de aur                     270,2027 +0,3935 
Francul elveţian                        5,1755  +0,0166  
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100 Forinţi maghiari     1,2260  -0,0137 
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Dolarul crește, traiul Dolarul crește, traiul 
nostru scade!nostru scade!

Motto: „Toată lumea se plân-
ge că nu are memorie, dar nimeni 
nu se vaită că nu are logică.”

La Rochefoucauld

Ministrul Finanțelor 
publice, social-demo-
cratul Adrian Câciu 

remarca luni că: „FMI a revizuit 
în sus prognoza de creștere eco-
nomică a României pentru 2022, 
la 4,8%”. Și totuși, n-ar fi rău să 
ne menținem această creștere 
economică la care, din cauza se-
cetei prelungite și a fenomenelor 
extreme agricultura a contribuit 
cu mult mai puțin decât în alți 
ani.

De neînțeles rămâne faptul 
că, deși populația României con-
sideră că țara noastră merge în-
tr-o direcție greșită, partidele din 
coaliția guvernamentală, deci 
cele care se află la putere se bu-
cură de cea mai mare intenție de 
vot, dacă alegerile parlamentare 
ar avea loc duminică, după cum 
anunță un sondaj CURS.

RĂZBOIUL DIN UCRAINA 
NU-I SINGURUL VINOVAT! Cri-
zele multiple sunt puse pe sea-
ma războiului din Ucraina, ceea 
ce nu este întrutotul real, iar 
temerea principală e creșterea 
prețurilor, trimițând infrastruc-
tura, educația, corupția și chiar 
starea deplorabilă a sistemului 
sanitar la coada listei cu proble-

me ce trebuie rezolvate. Președinția 
a ajuns la cota de neîncredere de 
84%, la mare luptă, în coada clasa-
mentului, cu Parlamentul, Guver-
nul și celelalte partide din opoziție 
ori care nu au intrat în Parlament la 
alegerile trecute sau partidele nou 
apărute și care se înmulțesc pre-
cum ciupercile după ploaie.

Cel puțin așa zice un recent son-
daj CURS, conform căruia, dacă du-
minica viitoare ar avea loc alegerile 
parlamentare PSD ar înregistra 35% 
din voturi, PNL – 22%, AUR – 15%, 
USR – 8%, UDMR – 5%, iar celelalte 
partidulețe sub 4%.

Și totuși, o serie de situații și eve-
nimente sunt influențate puțin de 
războiul din Ucraina: Criza energe-
tică la nivel mondial doar cu 16%: 
Creșterea prețurilor la nivel mondial 
– 18%; Criza energetică din România 
– 21%; Creșterea prețurilor în Româ-
nia - 20%.

La întrebarea dacă vă așteptați să 
existe creșteri de prețuri în următoa-
rele luni la... ?”, conduce Energia – cu 
99%; Alimentele cu 96%; Întreținere 
– 89% și Carburanți – 62%.

PARTIDELE POLITICE, ÎN COA-
DA COZII. Foarte afectați de creșterea 
prețurilor sunt 43% dintre repondenți 
destul de afectați – 41% și destul de 
puțin afectați numai 11% și doar 4% 
Foarte puțin/Deloc afectați.

La cota de încredere, în coada 
unui clasament se bat Guvernul – cu 
83%, Președinția – cu 84%, la fel cât 

are Parlamentul, iar Partidele politi-
ce sunt coada cozii – cu 89%!

Principalele două probleme ale 
României,de care conducerea țării 
ar trebui să se ocupe de urgență 
sunt: 1. Prețurile, inflația, utilitățile, 
prețul energiei și 2. Economia, criza 
economică și financiară.

Că în România lucrurile merg 
într-o direcție greșită sunt de acord 
79% dintre cei chestionați de echipa 
care a realizat sondajul CURS.

ION PREDOȘANU
  
P.S. TRAIUL SCADE, SĂRĂCI-

REA CREȘTE! Luna aceasta, dolarul 
a stabilit pentru a treia oară, luni, 
încă un maximum istoric la cotația 
sa în raport cu leul românesc. Do-
larul a crescut la 5,11 lei, iar mul-
te importuri, printre care și cele de 
benzină și motorină au prețuri în 
dolari, adicătelea, traiul nostru sca-
de și sărăcirea populației crește! (Ion 
Predoșanu)

Pădurea de ulmi și de fagi
crește între vulturi și fragi
amintindu-ne de cei mai buni și dragi
trecând prin ea n-ai ce să faci
gândind doar să taci
despre săracii cei mai săraci
pădure dragostea mea
mă plimb prin ea și ea mă mai vrea
de sus de la Schit
până la infinit
și numai de trei lei pădurea frumoasă
îmi dă lemnul să-mi fac o casă
Pădurea nu mă lasă să uit
nici păsările cu glas de argint
și nici pe mine care mai sunt
între cer și pământ
stelele să le descânt.

ION CĂPRUCIU

Pădurea și noi Aceasta sunt eu
Aceasta sunt eu și nu voi să mă schimb!
Prin zile senine cu dorul mă plimb,
Pe mână îl port sub cetini de brad,
De crengi îl anin când stelele cad.

Aceasta sunt eu, iubesc ce-i frumos
Iar munții-îi colind pe față și dos;
Pe ace de brad pășesc către toamnă
Și zgomot nu fac...las munții să doarmă.

Aceasta sunt eu și visu-mi urmez...
Chiar anii de-mi fug, eu încă visez
Și visuri plutesc, oceane de floare,
Cu norii luptând în zborul spre soare.

Aceasta sunt eu și-mi place să zbor
Cu gândul spre cerul...albastru de dor;
Sunt pasăre spin, rănită din drag
Iar sufletu-mi cântă prin trupul pribeag.

Aceasta sunt eu și-mi place să scriu
De lună, de flori, de râul zglobiu,
De soarele pal pe cer de safir,
De stele de gheață și-al serii zefir.

Aceasta sunt eu, rămân neschimbată
Cât soarele-mi cerne lumină curată,
Cât inima-n piept pulsează de viață,
Cât visuri mai sunt...și dor...și speranță!

FLORENTINA CUTEANU
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Fostul director de la Edilitara Public, Alexandru Zaharia, 
este propunerea PSD pentru locul vacant din Consiliul de 
Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Locul a 
rămas liber, după ce, social-democratului Gabriel Giorgi 
nu i s-a mai reînnoit mandatul în Consiliu, urmare a 
unor critici făcute la adresa conducerii companiei, a 
susținut acesta. Zaharia este membru al PSD Târgu Jiu 
iar, în partid, răspunde de structurile social-democrate, 
organizate pe asociații de proprietari.

Alexandru Zaharia, fostul director de la 
Edilitara, propunerea PSD pentru locul liber 
din CS-ul CEO! Giorgi, tras pe linie moartă

Alexandru Zaharia a 
fost tras pe dreapta 
de noua conducere 

a Primăriei Târgu Jiu în no-
iembrie. 

A rămas însă în echipa de 
conducere a societății, cum 
a rămas și în rândurile PSD 
Târgu Jiu, deși putea schim-
ba oricând macazul. 

Zaharia este, și din acest 
motiv, noua propunere a PSD 
pentru un mandat, pe perioa-
da determinată, de membru 

în Consiliul de Supraveghere 
al CEO. 

Locul a fost eliberat, re-
cent, de către colegiul său 
de partid, Gabriel Giorgi, 
care a ripostat vehement în 
spațiul public, avertizând că 
explicațiile cerute conducerii 
companiei ar fi fost motivele 
care au dus la înlocuirea sa 
din funcție. 

Nu este singura problemă 
făcută publică de Giorgi. 

O alta, privește angajări-

le contra cost, adică contra 
mită, despre care vorbește, 
pe șleau, fostul membru al 
CS Oltenia, fapt care atestă 
că avertismentele presei nu 
au fost în van. 

,,Oare câți dintre cei care 
s-au angajat în CEO în ulti-
mele 6 luni și-au făcut credite 
în bancă înainte de angajare? 
Eu zic că mulți! Voi ce ziceți?", 
a lansat Giorgi de pe pagina 
sa de socializare. Acesta a fă-
cut publice o serie de nereguli 
crase din companie, cum este 

situația mașinilor pontate și 
a motivat că dorința sa de a 
îndupleca conducerea la o 
schimbare ar fi fost motivul 

destituirii sale, lucru la care 
conducerea CEO nu a avut 
nicio reacție publică. 

A.S.
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Atmosferă de basm, duminică seara, în Parcul Central 
din municipiu, unde 5000 de lumânări au fost aprinse 
de copii la prima ediție de după pandemie a Festivalu-
lui Luminii.

Mii de oameni la Festivalul Luminii!Mii de oameni la Festivalul Luminii!

Filiala locală a 
Cercetașilor Români-
ei a reușit să scoată 

din case mii de oameni care 
s-au perindat pe aici, nici or-
ganizatorilor nevenindu-le să 
creadă că impactul acțiunii 
lor este unul atât de mare. 

Gulguțele realizate din 
hârtie reciclabilă au avut lu-
mânări aprinse în interiorul 
lor și toate au fost puse între 
Masa Tăcerii și Poarta Săru-
tului, imaginea obținută fiind 
una feerică. Pentru copii a 
fost ca într-un mare parc de 
distracții, mai ales că au pu-
tut să umble liberi printre lu-
mânările aprinse, fără a fi în 
pericol. „E foarte frumos. Îmi 
plac luminițele, gulguțele colo-
rate, Masa Tăcerii, acolo unde 
a scris Cercetașii 2022 gata 
oricând. Eu unul nu sunt la 
cercetași, dar o am pe surioa-
ra mea și am ajutat-o să pună 
gulguțele, să le mai desfacă. 
Vreau să vin și anul viitor 
dacă se mai face așa ceva”, a 
spus un băiat. 

Mulți dintre copii prezenți 

în număr mare în parc au 
participat la diverse ateliere 
organizate de cercetași, s-au 
lăsat pictați pe față și au pro-
mis că data viitoare vor dori 
să se implice și ei direct în or-
ganizarea festivalului. 

„Am cam întârziat un pic 
pentru că n-am crezut că va fi 
ceva frumos, dar acum că am 
ajuns aici e foarte frumos. Îmi 
place foarte mult și anul vii-
tor, dacă se poate, o să vreau 
să mă implic și eu”, a spus o 
fetiță. 

Pentru cercetașii care 
au câțiva ani de experiență 
în spate prezența în număr 
mare a celor care au venit să 
se bucure de luminițele din 
parc și de restul activităților 
organizate aici a fost o mare 
surpriză. 

Carlos Catană este deja 
un veteran al manifestării. 
„Lucrăm de mai bine de o lună 
la ceea ce vedeți aici. A trebuit 
să luăm inclusiv măsuri pen-
tru prevenirea și stingerea in-
cendiilor. 

Avem două extinctoare pen-

tru a fi folosite în caz de nevoie 
și, în plus, păstrăm permanent 
legătura cu reprezentanții ISU 
Gorj. Suntem foarte mulțumiți 
de numărul celor care au ve-
nit să ne fie alături la acest 
proiect. Sunt foarte mulți copii, 
foarte multă lume, la un mo-
ment dat la ateliere erau cozi, 
ceea ce ne bucură și asta ne 
facem să simțim că a meritat 
tot efortul depus de noi, mai 
ales că este prima ediție de 
după pandemie”, a spus tâ-
nărul cercetaș. 

O colegă a acestuia, Mi-
runa Meche, cu o vechime de 
4 ani în voluntariatul de la 
cercetași, a precizat că mesa-
jul festivalului a fost acela de 
a ne face să descoperim bu-
curia care vine din lucrurile 
mărunte. 

„Sunt 5000 de gulguțe fă-
cute din hârtie reciclabilă. 
Motto-ul acțiunii este acela de 
a descoperi fericirea din lu-
crurile mărunte, iar noi asta 
ne dorim, să împărtășim cu 
cei care vin aici, să reușim un 
festival minunat realizat cu lu-
cruri mărunte, în cazul nostru 

hârtie reciclabilă”, a spus tâ-
năra cercetașă. 

Președinta filialei „Ecateri-
na Teodoroiu” a Cercetașilor 
Români, Roxana Boltașu, a 
fost și ea extrem de încânta-
tă de interesul pe care l-au 
manifestat gorjenii pentru 
acțiunea din parc. 

„Este a 11-a ediție organi-
zată de noi, la nivel național fi-
ind a 16-a ediție. În fiecare an 
cel puțin 20 de centre din țară 
fac acest festival. Noi am avut 
ultima ediție în 2019, pentru 
că a fost perioada de pande-
mie. Acum a fost ca în niciun 
an. Foarte multă lume, foarte 
multă. Au fost copii implicați 
la ateliere și apoi toți ne-au 
ajutat să aprindem gulguțele. 
Sunt aceste păhărele din 
hârtie reciclabilă, cu care am 
reușit să creăm această atmo-
sferă frumoasă, care bucură 
atâția oameni. Scopul acțiunii 
noastre acesta este, să scoa-
tem oamenii din case în natu-
ră, să se bucure alături de noi 
de frumusețea lucrurilor mă-
runte. Practic, din ceea ce ai 
arunca la coș, caiete folosite, 

hârtie reciclabilă, am creat noi 
această atmosferă de care ne 
simțim mândri”, a menționat 
Roxana Boltașu. 

Alături de copii și orga-
nizatori și părinții au fost 
încântați de cum s-a trans-
format pentru o seară Parcul 
Central. 

„Este foarte multă lume 
aici și acesta cred că este un 
semn că suntem cu toții ală-
turi de cercetași. Mesajul lor 
am înțeles că este unul de 
protecție a mediului, să nu 
mai poluăm atât, iar noi asta 
vrem, mai multe spații verzi 
pentru că ne-am săturat să 
vedem peste tot numai și nu-
mai betoane”, a transmis un 
părinte, în timp ce o mămică 
a ținut să-i felicite pe organi-
zatori pentru reușita acțiunii. 

„Totul este foarte frumos, 
este o acțiune binevenită și 
ne bucurăm că avem parte de 
așa ceva în orașul nostru. Fe-
licitări pentru că e o muncă de 
echipă, după cum se vede, ba-
zată pe foarte multă muncă”, 
a spus femeia. 

 GELU IONESCU

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în parteneriat 
cu Consiliul Județean Gorj, Asociația pentru Promovarea și Dez-
voltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” și Asociația Profesională 
Patronală de Turism Gorjul, organizează la Târgu-Jiu marți, 27 
septembrie, Ziua Mondială a Turismului. În cadrul evenimentu-
lui ce se va desfășura începând cu ora 10.00 la Sala Maură a Pa-
latului Administrativ, vor fi lansate două rute turistice naționale, 
„Ruta Destinațiilor Turistice de Excelență EDEN” și Ruta „Mere-
lor de Aur”. 

„La Târgu-Jiu vor fi prezente reprezentantele Ministerului An-
treprenoriatului și Turismului, doamna Steliana Cojocariu, Consili-
er, Coordonator Rute Cultural Turistice și doamna Iulia Dangulea  
- Consilier, Coordonator Destinații EDEN, Președintele Federației 
Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, dl. Ștefan Ba-
ciu, Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din 
România, dl. Luca Dumitru, Președintele ANAT Sud Muntenia, dl. 
Valeriu Claudiu Ștefan, reprezentanți ai destinațiilor EDEN din Ro-
mânia, Brașov, Sibiu, Timiș, Albac, Rășinari, Suceava, Vrancea, 
Buzău, Tulcea, Vâlcea, Bistrița Năsăud, Geoagiu Băi, Perișani, 
precum și jurnaliști de turism din țară și străinătate”, a transmis 
Consiliul Județean Gorj. Alături de celelalte destinații din Ro-
mânia, Tismana și Polovragi sunt cele două destinații turistice 
gorjene premiate EDEN.

I.I.

Ziua Mondială a Turismului. „Ruta Destinațiilor Turistice de Ziua Mondială a Turismului. „Ruta Destinațiilor Turistice de 
Excelență EDEN” și Ruta „Merelor de Aur”, lansate la Târgu-JiuExcelență EDEN” și Ruta „Merelor de Aur”, lansate la Târgu-Jiu
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Târgu-Jiu: Bursa locurilor de muncă Târgu-Jiu: Bursa locurilor de muncă 
pentru absolvențipentru absolvenți

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodicControl medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS
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ISJ Gorj caută profesori metodiștiISJ Gorj caută profesori metodiști
Inspectoratul Școlar Județean 

Gorj organizează, în perioada 
27 septembrie - 7 octombrie, 

selecția cadrelor didactice în vederea 
constituirii Corpului de metodiști în 
anul școlar 2022-2023. 

Persoanele care ocupă funcții de 
conducere, îndrumare și control nu 
pot desfășura activitate metodică, 
în calitate de metodiști ai inspecto-
ratului școlar, pe durata exercitării 
funcției. În cazul în care resursa uma-
nă la nivelul inspectoratului școlar 
este deficitară, aceștia își pot exercita 
atribuțiile de metodist.

„Profesorii metodiști încadrați 
prin concurs la CCD Gorj, profeso-
rii metodiști din liceele pedagogice și 
profesorii mentori numiți prin ordin de 
ministru în corpul profesorilor men-
tori sunt membri de drept ai Corpului 

profesorilor metodiști ai ISJ Gorj, la 
disciplina/domeniul de studiu care 
corespunde specializării înscrise pe 
diploma/diplomele de studii”, anunță 
ISJ Gorj.

Numirea în funcția de metodist 
se face prin decizie, emisă de către 
inspectorul școlar general, pentru 
o perioadă de un an școlar, în urma 
validării listelor cu rezultatele finale 
în Consiliului de Administrație al In-
spectoratului Școlar Județean Gorj. 

Corpul de profesori metodişti al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj 
cuprinde cadre didactice pentru ur-
mătoarele discipline/specializări: lim-
ba şi literatura română; limba latină; 
limba şi literatura engleză; limba şi 
literatura franceză; limba germană; 
matematică; fizică; chimie; biologie; 
istorie; geografie; discipline socio-

umane; învăţământ special şi special 
integrat; învăţământ primar; învăţă-
mânt preşcolar; arte (educație plasti-
că/educație vizuală, muzică); religie; 
informatică şi T.I.C.; educaţie fizică şi 
sport; discipline tehnice; consiliere și 
orientare.

Pentru selecția din acest an, IȘJ 
Gorj are la dispoziție peste 300 de lo-
curi. Cei mai mulți metodiști vor fi la 
învățământul primar - 40 de cadre, 
limba și literatura română  - 33 de 
metodiști și matematică – 29.

În schimb, pentru limbile latină 
sau germană va fi câte un metodist, 
iar pentru consiliere și orientare – 3.

Pe lângă inspecţiile curente şi spe-
ciale pentru gradele didactice, profe-
sorul metodist va monitoriza cadrele 
didactice debutante pe parcursul în-
tregului an școlar și va participa la or-
ganizarea și desfășurarea concursuri-
lor școlare la nivelul județului.

Activitatea de metodist este remu-
nerată. 

I.I. 

Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj organizează 
Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi. Evenimentul are loc la mij-
locul lunii octombrie.

„În vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul 
tinerilor în căutarea unui loc de muncă, AJOFM Gorj va organiza în data de 
14 octombrie 2022, începând cu ora 10.00, în Târgu-Jiu, la parterul clădi-
rii din Campusul Studenţesc Debarcader al Universităţii «Constantin Brân-
cuşi», din str Tineretului nr 1, «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți»”, 
a comunicat AJOFM Gorj.

Pentru identificarea unui număr cât mai mare de locuri de muncă, 
care să acopere o gamă cât mai diversă de meserii din diferite domenii de 
activitate şi care să fie oferite persoanelor care vor participa la acest târg 
de locuri de muncă, salariaţii AJOFM Gorj desfăşoară acţiuni de contac-
tare a agenţilor economici şi de invitare a acestora la bursă.

Atât tinerii absolvenți în căutarea unui loc de muncă care se angajează 
cu normă întreagă în perioada în care sunt înregistraţi la AJOFM Gorj, 

cât şi angajatorii care au locuri de muncă disponibi-
le pot beneficia de sprijin financiar oferit în condițiile 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pen-
tru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Angajatorii care au locuri de muncă vacante sunt 
rugaţi să participe la această acţiune.  Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul AJOFM Gorj din str 
Lt.col. D. Petrescu nr 1, Târgu-Jiu.

I.I.
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Sportul- izvor de să-
nătate, un factor de 
longevitate cu un 

rol extrem de important în 
viața copilului și cu un pu-
ternic impact pozitiv asupra 
abilităților sale. Sub deviza 
,,Minte sănătoasă în corp să-
nătos”- proiect coordonat de 
Prof. Ramona Popescu de la 
Grădinița cu P.P. Nr. 1 Tg-
Jiu în parteneriat cu Liceul 
de Arte ,,Constantin Brăiloiu” 
și Liceul Teoretic Novaci, au 
luat inițiativa de a desfășura 
diferite activițăți menite să 
promoveze sportul și activi-

#BeActive: ,,Minte sănătoasă #BeActive: ,,Minte sănătoasă 
în corp sănătos”în corp sănătos”

tatea fizică sub motto-ul #Be-
Active.

La activitățile desfășurate 
în această săptămână au fost 
prezenți Dragoș Fugaru și 
Cosmin Covrig profesori de 
educație fizică și sport din 
cele două instituții partenere. 

Implicarea cadrelor di-
dactice în acţiuni şi activităţi 
sportive, de acest fel aduc 
un aport semnificativ la să-
nătatea și bunăstarea copii-
lor. Săptămâna Europeană a 
Sportului este o inițiativă a 
Comisiei Europene menită să 
promoveze sportul și activita-

tea fizică în întreaga Europă. 
,,După cum bine știm, 

sănătatea fizică, psihică și 
creșterea calității vieții sunt 
punctele forte ale misiunii 
educației fizice și sportului. 
Sportul este o activitate vita-
lă pentru sănătatea fizică și 
psihică a individului, dar și 
pentru dezvoltarea armonioa-
să și formarea caracterului. 
De aceea ne propunem să în-
drumăm către sport și copiii 
cu CES, copiii instituționalizați 
care provin din medii familia-
le defavorizate sau din familii 
monoparentale” a declarat di-
rector Liceul Teoretic Novaci 
Alina Țicu

Aceste activități determină 
copiii să înțeleagă importanța 
solidarității, a muncii în echi-
pă, rapiditatea în gândire, vi-
teza de reacție, principiul de 
cooperare, lucruri ce formează 
bazele corecte ale unui carac-

ter puternic în raport cu sine 
și cu societatea. ,,Dacă exis-
tă o estetică a artelor plastice 
sau a muzicii atunci ar trebui 
să existe și o estetică a sportu-
lui, căci zămislirea frumosului 
în sport are aceleași implicații 
estetice ca și crearea frumo-
sului din oricare alt dome-
niu. Prin performanțele sale, 
SPORTUL prilejuiește așadar 
înnobilarea și îmbogățirea 
uneia dintre marile sărbători 
ale lumii, ARTA” ..ne vorbește, 
povestește, relatează ..... Da-
ria Ionescu-Haidău director 
al Liceului de Arte ,,Constan-
tin Brăiloiu”

,,Prin aceste activități, 
dorim să aducem în atenţia 
părinților rolul educaţiei fizice 
şi sportului în societatea ro-
mânească modernă, ca factor 

de sănătate. Se știe dintot-
deauna că activitatea fizică 
are un rol deosebit de impor-
tant în dezvoltarea copiilor. 
Sportul dă copilului șansa de 
a trăi şi achiziţiona o serie de 
rezultate pozitive, asigură în-
văţarea şi respectarea norme-
lor comune de comportament, 
regulamentul unei discipline 
sau competiții dând posibili-
tatea să asimileze informații 
despre responsabilităţile unui 
individ şi ale membrilor gru-
pului sau echipei din care fac 
parte. Mulțumim pentru impli-
care, cooperare și susținere 
în activitățile desfășurate în 
cadrul proiectului” a trans-
mis conducerea  Grădiniței 
cu P.P. Nr. 1 Tg-Jiu Claudia 
Burci.

M.P.
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Câți bani primește Gorjul pentru plata Câți bani primește Gorjul pentru plata 
recenzorilor -  LISTArecenzorilor -  LISTA
Recenzorii care au participat 

la recensământul din acest 
an îşi vor primi, în sfârşit, 

banii. Chiar dacă au completat ches-
tionare încă din luna martie, recen-
zorii nu au fost plătiți. Suma totală 
pentru efectuarea plăților este de 
162.423.000 lei, iar Gorjul primește 
peste 3,3 milioane de lei. 

Cea mai mare sumă a fost alocată 
municipiului Târgu-Jiu – 554.000 lei. 
Municipiul Motru primește 147.000 
lei, iar orașul Rovinari – 107.000 lei.

Cele mai mici sume, respectiv 
19.000 lei, ajung în comunele Săcelu 

și Bărbătești.
Banii vin de la Guvern, prin primă-

riile din fiecare localitate, în funcție de 
numărul de chestionare completate. 
Cele pentru persoane 7 lei, iar pentru 
locuințe 3,5 lei fiecare.

Gradul de recenzare la nivelul 
județului Gorj a fost de peste 100%. 
Primele rezultate ale Recensămân-
tului Populaţiei şi Locuinţelor vor fi 
diseminate în cursul lunii decembrie 
2022, urmând ca datele complete şi 
finale să fie făcute publice la finalul 
anului 2023.

I.I.

Promenada Inimilor, la Târgu-JiuPromenada Inimilor, la Târgu-Jiu
Clubul Rotary Târgu Jiu organi-

zează și în acest an cross-ul „Prome-
nada Inimilor”, reamintind tuturor că 
activitatea fizică, minimum 30 de mi-
nute pe zi, este cel mai bun mijloc de 
prevenţie a bolilor cardiovasculare.

„La fiecare 30 de minute, un ro-
mân face infarct miocardic. Unul din 
trei români suferă de hipertensiune 
arterială. Şapte milioane de români 
suferă de una dintre manifestările ge-
neralizate ale bolilor cardiovasculare. 
Toate aceste boli pot fi prevenite, iar 
mişcarea zilnică este elementul cen-
tral al optimizării modului nostru de 
viaţă”, spune prof. dr. Dan Gaiţă – 
membru în Comitetul de Conducere 
al Societatii Europene de Cardiologie.

Traseul din Târgu-Jiu  are o lungi-
me de circa 3 km, începând din zona 
parc Poarta Sărutului, malul râului 
Jiu, ocolire stadion prin exterior, so-
sire intrare stadion municipal.

Cross-ul va avea loc în data de 2 

octombrie 2022, ora 10.00.
„Clubul Rotary Târgu-Jiu este im-

plicat direct în organizarea  acestui 
eveniment în orașul nostru pentru  
a stimula  și încuraja mișcarea zil-
nică, ca un mijloc simplu și eficient 
de prevenție împotriva bolilor cardio-
vasculare. Ne dorim ca acest traseu 
de alergare ușoară să fie folosit de un 
număr cât mai mare dintre locuito-
rii de toate vârstele ai  municipiului 
Târgu-Jiu”, a declarat Adrian Tudor 
Drăghici, preşedintele Clubului Rota-
ry Târgu-Jiu.

Program inţiat de Fundaţia Irlan-
deză a Inimii şi implementat deja în 
peste 10 ţări europene, „Promenada 
Inimilor” a avut un succes răsunător 
şi printre români. În România, pro-
gramul a fost lansat în 2013, în ul-
timii ani participând mii de persoane 
în lupta împotriva bolilor cardiovas-
culare.

I.I.
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Când se trCând se tr
situația cosituația co

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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Scoarța: O tânără a 
alertat poliția, spunând că 
o altă fată a fost răpită
O tânără de 17 ani ar fi fost răpită de doi indivizi 
și băgată într-o mașină, a anunțat, duminică, o 
altă tânără, la poliție.

IPJ Gorj: La data de 25 septembrie a.c., polițiștii din 
cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu-Cărbunești au fost 
sesizați, prin apelul unic 112, de către o tânără, din co-
muna Jupânești, despre faptul că o altă tânără, de 17 
ani, din comuna Scoarța, a fost luată cu forța și urcată 
într-o autoutilitară, de mai multe persoane necunoscu-
te.

Autovehiculul în cauză a fost oprit de polițiștii din 
cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci în localitatea 
Bengești-Ciocadia.

În autovehicul au fost identificați doi tineri, de 21 și 
22 de ani, ambii din localitatea Bengești-Ciocadia, pre-
cum și tânăra căutată.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ile-
gal.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că tână-
ra ar fi plecat în mod voluntar cu cei doi tineri.

M.C.H.

Se anunță schimbări importante în conducerea 
Complexului Energetic Oltenia, mai exact, actualii 
șefi, chiar din Directoratul companiei, ,,atârnă de 
un fir de ață”, adică depind de o decizie a BPJ al 
PNL care va avea loc săptămâna viitoare. Totuși, 
Daniel Burlan are șanse să rămână în funcție, PNL 
Gorj neavând  multe de reproșat președintelui Di-
rectoratului, acesta fiind un soldat disciplinat în 
oastea lui Virgil Popescu. 
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 tranșează ranșează 
 conducerii CEO!onducerii CEO!

În privința Consiliului de Supraveghere, acesta 
poate funcționa chiar și cu cinci sau patru mem-
bri, însă tot în această perioadă, până în decem-

brie 2022 aceștia vor fi numiți pe o perioadă de patru 
ani, după ani de zile în care s-au perindat, cu prelungiri 
peste prelungiri de mandate în CS, personaje susținute 
de partidele aflate la putere. 

Bătălia va fi una acerbă, fie și dacă lumăm în con-
siderare  indemnizațiile care se ridică la sume uriașe, 
deși ,,supraveghetorii” se întâlnesc o singură dată într-o 
lună. 

M.C.H.

Parlamentarul Radu Miruță acuză PNL și PSD că 
duc o bătălie ,,pe ciolan” în această perioadă, ce-
rând depolitizarea Complexului Energetic Oltenia. 
Aici, spune deputatul USR, sunt ,,șacalii care nu 
trebuie să mai fie paznici la CEO”. 

Radu Miruță: Șacalii nu mai 
trebuie să fi e paznici la CEO

A cere depolitizarea CE Oltenia este o solicitare 
puerilă, având în vedere că de trei decenii compani-
ile de stat nu au fost decât ,,vacile de muls” pentru 
politicienii de după 1990. 

Altfel spus, Radu Miruță adoptă acelaș stil po-

liticianist, electoral, acuzând șefii din CE Oltenia 
de niște lucrui evidente cu care s-a obișnuit toată 
lumea. 

Dar, poate că de data asta, o fi cu noroc…
În fine, parlamentarul taxează bătălia pentru 

funcțiile de conducere în companie, dusă de PNL 
și PSD.

,,Voi, PSD și PNL vă bateți pe ciolan în Consiliul 
de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, 
iar lucrătorii din cariere și termocentrale mor pe ca-
pete, ori sunt târâți în tribunale să-și apere dreptul 
de a beneficia integral de o lege justă, votată și pro-
mulgată. Este strigător la cer cum orice mișcare de 
trupe pe scenă politică a Gorjului sau la nivelul con-
ducerii Ministerului Energiei creează jocuri de putere 
grețoase pentru a controla decizia în CEO.

Credeți, dragi cetățeni, că toată această bătă-
lie pentru poziții de influență care se dă acum între 
PSD și PNL, chiar în interiorul găștilor din cele două 
partide este pentru binele Complexului sau pentru 
siguranța și viața mai bună a oamenilor de acolo?!?

În mod evident, NU!  În aceste bătălii ,,sângeroa-
se” de culise trebuie căutat eșecul acestei companii 
și nemulțumirile oamenilor care trudesc aici.

Depolitizarea Consiliului de Supraveghere al CEO 
trebuie luată serios în calcul. 

Am cerut asta și în 2020, reiau si acum fiindcă 
este singura cale rațională pentru ca CEO să își poa-
tă duce o bătrânețe liniștită. Am pune capăt multor 
ani de jocuri de putere care nu au avut deloc de a 
face cu interesul public, ori cu drepturile lucrători-
lor”, a scris acesta pe pagina sa de socializare.

M.C.H.
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Educaţia…şi Lecţia de Viaţă!    Educaţia…şi Lecţia de Viaţă!    

,,Omul care crede că este liber fără Dumnezeu, nu ,,Omul care crede că este liber fără Dumnezeu, nu 
este decât un rob care mai devreme sau mai târziu este decât un rob care mai devreme sau mai târziu 
va căuta adevărata libertate”! va căuta adevărata libertate”! 

Interviu cu Preacucernicul Părinte, lector univ. dr. Ion 
Sorin BORA, Directorul Departamentului de specialitate 
al Facultăţii de Teologie-Ortodoxă din Craiova

-Rep. Preacucernice Părinte, iată 
că a trecut o lună de când am avut 
ultimul nostru interviu de ziua Hra-
mului «Tăierea Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul» şi pot să vă spun 
că îmi face o mare plăcere să port 
un dialog nou cu un cadru didctic 
universitar care dovedeşte o cul-
tură teologică deosebită, pentru că 
ştiţi întotdeauna să oferiţi răspun-
sul potrivit pentru o problemă sau 
alta privitoare la viaţa noastră creş-
tină. Vă abordez, mai întâi, în cali-
tate de slujitor al altarului, aşa că, 
pentru început, aş dori să vă întreb, 
ce semnificaţie are hramul «Sf. Ier. 
Antim Ivireanul» pentru Biserica pe 
care o păstoriţi? 

 -I.S.B. Domnule profesor, hramul 
este ziua în care credincioşii unei pa-
rohii îşi amintesc de ocrotitorul lor şi 
se comportă ca într-o zi de sărbătoare 
deosebită, deci, hramul pentru paro-
hia noastră este «Sf. Ier. Martir Antim 
Ivireanul», cel pe care îl prăznuim în 
fiecare an în ziua de 27 septembrie, 
data aproximativă a trecerii acestuia 
din viaţa aceasta în lumea sfinţilor! 

-Rep. Aşadar, la sărbătoarea de 
azi, aşteptaţi lumea ca să vină la 
Sfânta Liturghie! 

-I.S.B. Suntem o parohie cu oa-
meni deosebit de credincioşi, dar, fi-
ind o zi de lucru, nu pot veni toţi oa-
menii care şi-ar dori să fie la slujbă, 
cei mai mulţi merg la serviciu, sunt în 
general oameni tineri care locuiesc la 
bloc, îşi duc la şcoală sau la grădiniţă 
copiii, aşa că  nu pot fi prezenţi toţi 
oamenii din parohia noastră sau din 
alte parohii, dar, sunt mulţi care iu-
besc biserica noastră şi vor fi împreu-
nă cu noi la slujba Sfintei Liturghii!  

,,Sfântul Ier. Antim Ivireanu a fost 
un om încercat în tinereţile lui, un 
copil care a ţinut la această valoare 
pe care o reprezenta credinţa din 
sufl etul său”! 

-Rep. Cum priviţi faptul că un 
creştin venit din Iviria, din Georgia 
de astăzi, a devenit un român ade-
vărat, un om care a iubit Ţara Ro-
mânească mai mult mulţi locuitori 
ai plaiurilor româneşti, mai mult 
decât o iubesc unii care locuiesc 
astăzi în România?

-I.S.B. Sfântul Ier. Antim Ivirea-
nu a fost un om încercat în tinereţile 
lui, un copil care a ţinut la această 
valoare pe care o reprezenta credinţa 
din sufletul său! Se pare că în urma 
unor incursiuni ale unor căutători de 
sclavi, familia sa a fost decimată şi a 
fost luat sclav! A venit la noi în ţară şi 
a dorit ca sufletele părinţilor săi să fie 
pomenite la Sfânta Liturghie, deci, el 
a fost luat în robie şi ştia ce înseam-
nă libertatea, iar, pentru că românul 
are vocaţia aceasta spre libertate, 
contactul său cu vlahii era chiar din 
vremurile în care se ridica Mănăstirea 
«Sfânta Ecaterina» pe Muntele Sinai şi 
el a văzut că vlahii au această voca-
ţie a libertăţii, el regăsindu-se pe sine 
prin oamenii care preţuiesc liberta-
tea, care au luptat cu dârzenie pentru 
această libertate! Cred că acesta e un 
lucru care l-a atras pe meleagurile ro-
mâneşti, ca şi frumuseţea plaiurilor, 
alături de nevoile credincioşilor, pen-
tru că omul care vrea să facă lucruri 
bineplăcute Lui Dumnezeu, nu se 

duce într-un loc unde nu face nimic, 
dacă toate sunt făcute, cărţile sunt 
tipărite, oamenii sunt credincioşi, nu 
fac păcate, nu înjură şi aşa mai de-
parte, iar, pentru Sf. Ier. Antim Ivirea-
nul, aici la noi era locul potrivit unde 
el putea să facă ceva, iar, într-un loc 
în care nu putea face nimic, el se sim-
ţea un om fără rost! 

-Rep. Pentru că orice element de 
noutate ajunge să trezească intere-
sul tinerilor, al oamenilor în gene-
ral!

-I.S.B. Dar, ce eficienţă puteau 
avea «Didahiile» într-o ţară în care oa-
menii nu ar fi fost interesaţi de ele? 
Nu le-ar fi ascultat, nu le-ar fi citit, nu 
le-ar fi apreciat, ar fi fost lipsite de in-
teres şi oamenii ar fi fost la fel de răi!

-Rep. Ce ne puteţi spune despre 
relaţiile Înaltului Ierarh Antim şi 
strălucitul Domnitor şi Sfânt Con-
stantin Brâncoveanu? 

 -I.S.B. Sunt doi sfinţi care în 
vremea când erau trăitori în această 
lume, nu au fost percepuţi aşa cum 
trebuie la vremea lor! De-a lungul 
timpului, mulţi oameni au văzut cu 
anumiţi ochi realizările lor! Dar, ei 
s-au cunoscut unul pe altul în râvna 
lor deosebită pentru credinţa ortodo-
xă, înţelegând că pot să colaboreze 
pentru propăşirea dreptei credinţe şi 
a neamului românesc! Sfântul Con-
stantin Brâncoveanu l-a adus în Ţara 
Românească pe Sf. Antim Ivireanul 
într-un moment în care cultura de 
la noi din ţară se afla într-o creştere 
evidentă şi setea de cultură a marelui 
domnitor, nu putea să se rezume la 
lucruri mărunte, ci, trebuia să fie ci-
neva de anvergură care să aducă un 
plus de valoare culturii româneşti!  

-Rep. Iar, acest om providenţial 
a fost Sfântul Antim Ivireanul!

-I.S.B. Da, pentru că Sf. Antim Ivi-
reanu cunoştea cultura românească, 
vizitase Moldova, îmbrăţişând aceas-
tă chemare, venind ca un mucenic al 

Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că 
am avut această Duminică a chemării 
ucenicilor Domnului la propovădu-
ire, iar, Sf. Antim Ivireanul a simţit 
această chemare şi a venit în această 
ţară în care mulţi «lupi răpitori», mulţi 
eretici încercau să slăbească dreapta 
credinţă a strămoşilor noştri! 

-Rep. Ca să lărgim puţin ori-
zontul discuţiei noastre, să vă 
spun că în condiţiile în care Pre-
şedintele Academiei Române, prof. 
univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul 
Universității «Babeș-Bolyai» vorbeş-
te despre îndobitocirea generațiilor 
viitoare prin eliminarea culturii 
naționale și generale din educație, 
în principiu, aş dori să vă întreb, 
dacă faptele pilduitoare ale Sf. Ier. 
Antim Ivireanu, ar putea îndrepta 
această eroare a vremurilor de azi, 
a decăderii oamenilor în prăpastia 
crizelor dirijate de către granzii 
planetei?

-I.S.B. Faptele şi cuvintele Sf. An-
tim Ivireanu sunt înrădăcinate adânc 
în fiinţa noastră şi poate nu le simţim 
şi nu le dorim a fi marca ostenelilor 
sfântului, dar, ele se regăsesc în felul 
nostru a de a vieţui, de aceea, consi-
der că în orice perioadă a istoriei ne-
am afla, nu ne vom detaşa prea uşor 
de aceste lucruri, pentru că sunt niş-
te «borne» ale limbajului şi nu putem 
trece la Sfânta Liturghie peste cuvân-
tul pe care Antim Ivireanu l-a găsit cel 
mai potrivit! Nu putem să uităm nici 
de «Didahiile» sale, când ne învaţă 
cum să ne purtăm unii cu alţii, Desi-
gur, pericolul există şi ar fi nefolositor 
ca să nu-l vedem, de aceea, încercăm 
să-i ţinem pe tineri aproape de bise-
rică, pe părinţii şi pe bunicii lor, ca 
să nu uităm că suntem un neam cu 
vocaţia libertăţii, care nu înseamnă 
altceva decât a-L avea pe Dumnezeu! 
Pentru că omul care crede că este li-
ber fără Dumnezeu, nu este decât un 
rob care mai devreme sau mai târziu 
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va căuta adevărata libertate!   

,,Sf. Ier. Antim Ivireanu veghează 
asupra oraşului nostru, asupra 
parohiei noastre, asupra noastră a 
tuturor, ca români”! 

-Rep. Cum ne pot ajuta învăţă-
turile Sf. Ier. Amtim Ivireanul, prin 
viaţa sa jertfelnică, pentru ca să ne 
depărtăm de aceste rătăciri de la 
cultura noastră naţională?

-I.S.B. Amintindu-ne de jertfa 
Sfântului şi de activitatea sa în Ţara 
Românească, eu cred că putem să ne 
revenim! Este foarte uşoară căderea, 
ispita este la tot pasul, deci, ar fi  ne-
realist să afirmăm că niciunul dintre 
tinerii noştri nu va cădea în ispita 
tentaţiilor veacului, în cazul amintit 
de dumneavoastră, ale necunoaşterii 
culturii naţionale! Faptul că Sf. Antim 
Ivireanul se află înscris în cartea de 
aur a bisericii noastre, că el există în 
calendarul şi în bibliotecile noastre, 
constituie un reper, iar, atunci când 
omul se simte asaltat în degringolada 
din lumea aceasta fără repere, deşi, 
aşa cum aţi spus şi dumneavoastră şi 
distinsul domn Ioan Aurel Pop, clasi-
cii sunt scoşi din şcoli, copiii nu mai 
învaţă nici despre Antim Ivireanul şi 
despre scrierile sale în limba româ-
nă, totul se rezumă la nişte aprecieri 
generale, copiii rămân în «vâltoarea» 
internetului şi a digitalizării, fără să 
se bazeze pe valorile autentice ale po-
porului nostru!

-Rep. Aş dori să vă spun că am 
început o serie de articole având ca 
sintagmă: «Ortodoxia salvează Ro-
mânia», de aceea, v-aş ruga să mă 
sfătuiţi în legătură cu premisa de 
la care aş putea să pornesc, potri-
vit căreia, numai ortodoxia, care 
este cea mai apropiată de popor, ar 
putea îndrepta situaţia precară în 
care a ajuns ţara! 

-I.S.B. Eu cred că ortodoxia poate 
să lucreze în sufletele oamenilor, pen-
tru că Biserica ortodoxă se adresează 
în primul rând omului credincios, fără 
a neglija celelalte categorii de oameni 
mai puţin credincioşi sau chiar atei! 
Ortodoxia nu a propovăduit aplecarea 
omului spre bogăţia materială, iar, 
lucrul acesta poate avea o relevanţă 
în viaţa unui popor mai mult sau mai 
puţin credincios! Unii români sunt 
tentaţi să aleagă această «parte» a lui 
Mamona, iar, biserica nu îl face bogat 
pe om trupeşte, ci, sufleteşte! Atunci 
când căutăm Împărăţia Lui Dumne-
zeu şi dreptatea Lui, toate se vor îm-
plini omului, dar, dacă cineva simte 
că nu este împlinit îndeajuns, desigur 
că biserica îl ajută să urmeze Calea 

Lui Dumnezeu, pentru că e nevoie de 
stăruinţă, de rugăciune, de osteneală, 
de post şi de smerenie! 

-Rep. Pentru mine sunteţi un 
vector al culturii teologice din Ol-
tenia, aşa că aş dori să-mi spuneţi 
ceva despre modul în care împletiţi 
activitatea de preot de altar cu ac-
tivitatea didactică, de cadru uni-
versitar la Facultate!

-I.S.B. Activitatea mea o fac mereu 
cu dăruire şi cu multă dragoste faţă 
de studenţi, aşa cum este şi dragos-
tea faţă de slujire! Întotdeauna, con-
sider că tânărul trebuie să înţeleagă 
ceea ce înseamnă să fie student, aşa 
cum şi eu înţeleg acest lucru pentru 
că am fost student, să ştie ce înseam-
nă să fii cântăreţ, iar, totodată, înţe-
leg nevoile colegilor mei preoţi! Consi-
der că în biserică este firesc să existe 
această «ucenicie», pentru că fiecare 
dintre noi suntem ucenicii cuiva, fie-
care suntem în măsură să aprindem 
flacăra credinţei în sufletul unor uce-
nici pe care să-i facem să se apropie 
de Dumnezeu şi să fie chiar mai buni 
decât noi înşine! Consider că activi-
tatea mea în cadrul faccultăţii este o 
lucrare în cadrul bisericii, pentru că 
trebuie să avem în vedere şi această 
latură învăţătorească, dar, să mergem 
şi «la firul ierbii», cum s-ar spune, ca 
să vedem nevoile studentului care va 
deveni în viitor un slujitor al sfântului 
altar!  

-Rep. Ce cuvinte doriţi să le adre-
saţi credincioşilor care vor veni, 
astăzi, la Biserica «Sf. Ier. Antim 
Ivireanul» din Oraşul Târgu-Cărbu-
neşti?

-I.S.B. Din câte ştiu eu, suntem 
singura biserică din Arhiepiscopia 
Craiovei cu hramul «Sf. Ier. Antim 
Ivireanul» şi le-aş spune tuturor cre-
dincioşilor noştri, să fie convinşi că 
Sf. Ier. Antim Ivireanu veghează asu-
pra oraşului nostru, asupra parohiei 
noastre, asupra noastră a tuturor, ca 
români, ca să ducem o viaţă plăcută 
Lui Dumnezeu, iar, prin rugăciunile 
sale mijloceşte la Preabunul Dumne-
zeu ca să fim şi mai credincioşi! De-
sigur, dacă suntem credincioşi, toate 
celelalte se vor adăuga nouă! Să ne 
rugăm Sfântului Antim Ivireanul ca 
să ne împlinească rugăciunile, să ne 
ocrotească prin mijlocirea sa la Prea-
bunul Dumnezeu şi să ofere fiecăruia 
dintre noi sănătate şi harul sfinţitor 
de care avem nevoie!  

-Rep. Vă mulţumesc pentru acest 
interviu şi vă doresc multă sănăta-
te pentru dumneavoastră şi pentru 
toţi cei dragi ai familiei dumnea-
voastră, să aveţi ani buni de slujire 
îndelungată spre Slava Lui Dumne-
zeu! Doamne-ajută!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

2. Spiritul însetat 
de real

Deci Liviu Capșa 
cultivă concretul 
naturii înconju-
rătoare, materia-
litatea vegetală și 
obiectuală, ani-
mală și umană în 
genul lui Zaharia 
Stancu oarecum, 
vădind o senzuali-
tate păstoasă dar 
și revendicându-
se din „Copii eram 
noi amândoi” al lui 
Mihai Eminescu, 
atunci când evocă 
bătălia dintre ar-
mata crucilor de 
lemn contra arma-
tei crucilor de pia-
tră, undeva într-un cimitir arghezia-
no-bacovian.

Dar tot antipoetizând cu o ambiție 
demiurgică finalmente, Liviu Capșa 
simte, ca și Horia Gârbea de pildă, 
efectele unor categorii estetice ba-
chelardiene: de exemplu cea a flacă-
rei de lampă răbdătoare, cea a zăpe-
zilor de altădată, villonești.

Și totuși tropii răsar firesc mai 
din fiecare poem, deviind limbajul 
în conotație, primenindu-l stilistic; 
citez „duminica ne primeneam și to-
tul era mai luminos de parcă o mână 
uriașă jupuise și ultimul nor de pe 
cer („Vremuri bune”, p.16); „o hai-
nă mai albă ca spuma” („Ite docto-
rul”, p.26), „curat și alb la față (ca 
un ou fiert în ibric” (acestea par niște 
comparații).

Însă această proză (proemie) voit 
ternă, denotativă voiește deretoriza-
rea și depoetizarea expresivității lite-
rare, scuturarea de zorzoanele „trans-
figurative”. Personal, mă îndoiesc de 
o asemenea abordare, dar, ce vreți? 
– eu îmi conserv proprii prejudecăți 
transmoderniste și nu cedez nici în 
ruptul capului. Dincolo de acest „de-
fect” al meu, dicțiunea lui Liviu Capșa 
e și antificțională, descriptivă, verba-
lă, constatativă ca un reportaj sec / 
cam ca în „La Lilieci”, repet ciclul lui 
Marin Sorescu. E și acesta un fel de a 
reracorda poezia la real, în genul lui 
Marius Robescu din „Spiritul însetat 
de real”; ca și acesta, Liviu Capșa mi-
zează pe spontaneitatea senzorială, 
pe „agresiunea” împotriva limbajului 
poetic modernist și metaforic, pe ri-
posta ricanantă la un spațiu al cla-
ustrării volens-nolens într-un mediu 
„decapitat” de frumusețea „clasică”, 
pe ipostazele demitizate ale realului 
(adică modeste, comune, mimesice 
cu obstinație – n.m., I.P.B.), pe au-
toflagelarea propriei vocații poetice, 
deliberat searbădă, epuizată de en-
tuziasmul extatic, de fantasticitate, 
de invențiune ș.c.l. Ai putea crede 
că poezia n-are profunzime dar acest 
deficit de imaginație a exteriorului 
nu-i decât expresia concentrării inte-

rioare. Răceala sticloasă a imagini-
lor studiat-sărace reprezintă intuiția 
majoră a lui Liviu Capșa, deși eu aș 
conta mai mult pe regăsirea luptei 
cu timpul, pe „miracolele născu-
te-n povești”, pe „basmele rupte din 
viață”, pe „umbra unui nor”; pe pri-
vitul „în adâncuri de sus la chipurile 
noastre culcate pe apă” (deloc nar-
cisiac și contemplativ ci vesel „ca o 
arteziană de glasuri până la nouri, 
până la cer”, pe „Tata, scriitorul” „de 
articole de ziar” cu sfaturi tehnice de 
agronom, despre muncile practice în 
descendența anticilor poeți latini (de 
unde și nostalgia, iată, unor modele 
vechi, aproape primordiale și înte-
meietoare de artă pragmatică – n.m., 
I.P.B.). „Și nu știu cum pe nesimțite 
– exclamă iluminat, reînsuflețit in-
voluntar poetul – pe măsură ce-mi 
citea (Tatăl agronom și scriitor peda-
gog) totul se transforma într-o poves-
te în care tata nu mai era agronomul 
care dăduse țării recolte ci scriitorul 
născut din magia a o mie și una de 
zile și nopți deșirate la marginea ce-
rului.

Jocurile copilăriei „de pe pământ 
și din apă” se modifică deseori căci 
copiii se apucau de citit cerul „pe 
care literele norilor ne spuneau me-
reu alte și alte povești”; iar un text 
precum „Heleșteu păzit de albine” 
cedează oleacă din ambiția prozai-
zării și demitizării și, într-o manieră 
similară cu Liviu Ioan Stoiciu (din 
„Luare aminte”) ori Adrian Alui Ghe-
orghe (din „Comunitatea artistică”) 
se înconjoară cu o parabolă/alegorie 
ca un inel sclipitor, ca un heleșteu 
umbros care stârnesc imaginația 
conducând-o spre cea mai antre-
nantă literatură, fie ea uneori și po-
litică, satirico-sarcastică, în contra 
orgoliului sovietic, glorificării unui 
război din care nu înțelegi nimic. 
Formula aceasta devoalată de mine 
succint s-a fixat definitiv, s-a mani-
erizat și recent am întâlnit-o în nr. 
33 pe 2022 al României Literare (vezi 
p.8).

Un portret literar de 
ION POPESCU-BRĂDICENI
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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.

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 Cu regret anunțăm 

pierderea scumpei și dra-

gei noastre, mamă și soție, 

MIHAELA GIURCONIU.

Trupul neînsuflețit se 

află la Capela Eden, din Tg-

Jiu.

Ne vom lua rămas bun 

miercuri, 28 septembrie 

2022, ora 12.00, la Cimiti-

rul Municipal.

Nu te vom uita nicioda-

tă!

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

MatrimonialeMatrimoniale

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

Telefon 0728544356.

DiverseDiverse

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

Telefon: 0761890450.

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

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. 

Mă deplasez la domiciliul 
clientului. 

Telefon: 0731984506.

PierderiPierderi
Declar pierdut card vou-

chere de vacanță, emis de So-
dexo pe numele GEORGESCU 
MARIA.

r Salariații S.C. VOX 

MARIS IMPEX S.R.L. sunt 

alături de patronul lor la 

trecerea în neființă a soției, 

GIURCONIU MIHAELA.

r Familiile JIANU DAN 

și MIHAI sunt alături de 

GIURCONIU IONEL, la 

greaua încercare pricinu-

ită de decesul soției sale, 

GIURCONIU MIHAELA.

Sincere condoleanțe!

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină probleme 
în ceea ce privește  distribuirea 

cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze nr. de 

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

Școală Meserii autorizate 
Gorj desfășoară cursuri orice 
meserie, minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, sprijin 
angajare. Căutăm colabora-
tori, 2000 lei /clasa. 

Telefon:   0751855929; 
secretariatsnm@yahoo.com

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la Relaþii la 
telefoanele: telefoanele: 

0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.
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8. În cascadă, simboluri decorticate

Cum mă exprimam în primele două episoade ale 
eseostudiului meu, poetul Spiridon Popescu știe și 
afirmă hotărât că poezia este mărturia lui Dumne-
zeu, chiar și când e vorba despre una blasfemică! 
Ca poet de actualitate, ochii lui văd invizibilul în 
vizibil, urechile sale aud în cuvinte vocea acelei 
grații întoarse spre pământ, arta sa e frământată 
de reînnoirea mijloacelor expresive, preocupată in 
extremis de propria singularitate și incomunicabi-
lul secret, totuși posedând doar acele cuvinte pe 
care le furnizează o cultură poetică sedimentată și 
stratificată funcțional.

Într-un splendid poem „Sisif și Pasărea Măias-
tră”, poetul resuscitează mitul prometeic grefat pe 
cel sisific, pledând pentru osândă și strecurarea 
frauduloasă a păsării ispiresciene în Olimp spre a 
fura nemurirea pentru omul poetic care stă unde-
va, între sărut și piatră ca într-un templu construit 
anume pentru „zeița păsărilor noastre” spărgând 
tăceri adânci, rostind un nume asemenea unui no-
motet veritabil. Un „Eseu despre glorie” sau un altul 
compus pe „3 spre 4 septembrie 1952” vehiculea-
ză în cascadă simboluri decorticate humoristic în 
așa fel încât cititorii poeziei sale să aibă satisfacția 
unei „lecturi fericite”, ori pe aceea a raportării la 
părintele poeziei franceze baladești François Vil-
lon, în același regim al faptului divers transmutat 
în cântec, baladă, pastel, elegie, dialog, scrisoare, 
rugăciune, monolog, poem în vers negru.

9. Colocvialitate și familiaritate cu Dumnezeu

„Baladele” sunt un sector mai consistent al po-
eziei lui Spiridon Popescu. Deși specia baladei ar 
părea oarecum desuetă ea a fost practicată dacă-
mi amintesc bine de Ștefan Augustin Doinaș, Radu 
Stanca, George Țărnea, Adrian Frățilă, Mircea Pe-
tean ș.a. Ea îi vine ca o mănușă și autorului acestui 
„Diavol cu coarne de melc”, Faptul divers este topit 
într-o „materie cerească”, poetul este mieros invitat 
la un ritual sacrificial, ca avatar ontologic al lui Ii-
sus, „să facă pe Golgota o plimbare” (tehnica este 
cea a suspendării moralei, concluziei, iar poeticita-
tea rezidă în ambiguizarea translației, a ironiei). În 
„Baladă (3)”, motivul biblic este reciclat à la manière 
de Cezar Ivănescu; alegoria nunții mioritice se stră-
vede în vreo alte câteva balade, de unde rezultă că 

III. O clară unitate stilistică
literatura populară îi e sursă inefabilă și inepuiza-
bilă, căci brodează pe motivul stelei o serie de texte 
a căror particularitate constă în tradiționalismul re-
înviat și în emoția sugrumată ca ethos logocentric; 
iar emoția e în afecte, dar nu intră în noi, în artă, 
în dicțiune, fără o plăcere pur estetică, și în roman-
tism prin căderea într-o trăire ba mistică, ba rela-
tivistă. Colocvialitatea și familiaritatea cu Dumne-
zeu, râsul obștii sătești, descind din aceleași țâșniri 
dintr-o arhaicitate perenă, din aceleași transvazări 
înscenate teatral ori confesie în teritoriul unui mi-
thos ancestral (ca la Ion Gheorghe, de pildă, a cărui 
facultate imaginativă are nevoie de o intensitate vi-
olentă a implicării eului pentru a se declanșa, dar 
una de durată, pentru ca ochiul interior, deschis 
astfel, să aibă răgazul să închipuie coerent scena-
rii, sub puterea unei narcoze, a unui abandon unor 
forțe venite din straturile inconștientului). Spiridon 
Popescu a desprins știința de a-și provoca starea 
de semiabandon, de autoanihilare, care eliberează 
„delirația” și oferă condițiile pentru ca aceasta să 
capete dinamică autonomă.

10. Mult râvnita nemurire

De nu și-a însușit de-a binelea o nouă identitate 
prin care să placheze eroic, cu sensibilitatea ultra-
giată, acel „ceas al morții” ineluctabil, că unghiul 
receptării suportă iar o schimbare. Aceste „dialo-
guri peste gard” cu Dumnezeu sunt ca relația din-
tre viață și moarte, dintre identitate și alteritate, 
dintre hazard și necesitate, ființă și neant. Cu ob-
sesia morții în suflet, poetul abia își maschează an-
goasa nonexistenței cosmice pe care și-ar asuma-o 
și totuși nu și-ar asuma-o de-ar fi cumva posibil. 
Depistând detaliul mărunt litota devine, în poieinul 
lui Spiridon Popescu, hiperbolă: „E toamnă-n dum-
nezeu-cad frunze-n mine”; „Când eram puțin mai 
tânăr / mă-nhăitam cu câte-o stea / și plecam să 
tâlhărim / bezna, Doamne ce-mi plăcea! // Stam 
la pândă-n drumul mare / și când bezna se ivea / 
o păleam cu sete-n frunte / până când se prăbușea 
// Îi zvârleam apoi desaga / cu tot negru cel-avea / 
și-i puneam pe umăr alta / cu grădini de crini în ea 
// La întoarcerea spre casă / o lumină ne orbea - / 
crinii străluceau de parcă / de trei secole ningea”.

Poetul nu se resemnează să accepte ceea ce vre-
murile îi cer, adică să considere stilul un fapt al 
unanimității sociale, ca un fapt simbolic în care 

se proiectează trăsăturile distincte ale propri-
ei credințe în nemurire, în orgoliul personal. Însă 
Spiridon Popescu, poate din figuri, din flashuri de 
poveste, să coaguleze poeme memorabile; se simte 
autorizat să-și proiecteze clar o unitate stilistică, 
pe care a atins-o în opera sa chiar de n-o să ajungă 
niciodată la o împlinire totală și perfectă din păca-
te. Citez încă o „Scrisoare de dragoste (1)”; „De ce 
nu mă iubești, frumoasă fată, / De ce nu-mi cazi la 
piept ca o nebună? / Ți-aș dărui o inimă cu lună, / 
Să nu mai știi ce-i bezna niciodată // Ți-aș dărui o 
inimă cu harpă, / Să te înalțe-n sferele divine, / Să 
uiți complet ca pân’ la urmă vine / Și-o clipă-n care 
ne dă brânci sub iarbă”.

 ION POPESCU-BRĂDICENI, Scriitor

Într-o zi, tot alergând fără zăbavă 
prin Țara de nicăieri, am descoperit și 
tărâmul făgăduinței, locul unde cur-
gea lapte și miere. 

Ce-i drept nu se prelinge pe asfalt, 
căci nici măcar drumurile nu fusese-
ră pervertite, în numele civilizației, iar 
apa pe care o  beau locuitorii izvora 
direct din pământ, legumelor li se zi-
cea legume și nu erau bio, ci erau pe 
bune, crescute dintr-un pământ ca 
cel din grădina Edenului, udate cu 
apă din pârâul din spate, hrănite cu 
excremente de animale, și ele la fel de 
reale, de facto, într-un timp ce oprea  
calendarul în loc, dincolo de melea-
gurile oamenilor obișnuiți, ancorat în 
illo tempore, bun gust și bun simț.  

Nici oamenii nu păreau oameni, 
căci îți puneau și sufletul lor pe masă, 
în plasă, de te săturai berechet numai 
din două guri.  

Smochinele creșteau ca Făt Fru-
mos, în bătătură, una cât alte zece, 
gardurile erau din uluci și toate din 
casă meșterite de mâini de mame și 
tați creativi, pentru odihna trupurilor 
și tihna sufletelor.  Și-atât de puțini 
locuitori în sat!

Poveste de dincolo de lume
 Ce noblețe sau ce păcat!? Depar-

te de jungla și de fauna urbană, și-n 
mijlocul verii, pârâul susura a bunăs-
tare internă, pe marginea drumului, 
iar verdele era la el acasă, în vreme 
ce-n toată țara seceta făcuse ravagii, 
iar cuvântul de bază era uscăciune. 

Și nu te mai săturai de minune. 
Genune?! 

Case din chirpici, preșuri țesute-n 
război, tablouri cusute la mână, per-
ne cu pene de la orăteniile  din ogra-
dă, mâncare gătită doar cu tot ce e 
proaspăt din grădină, fructe crescute 
pe dealuri, la dispoziția oricărui călă-
tor...

Te mirai și te minunai, deopotrivă. 
În oaza aceea de liniște și desăvârșire, 
până și televizorul era un intrus. 

Nu se inventase serviciul, era o 
lume autarhică, producând pentru 
sine, desăvârșire și nemurire.                              

Până și măturile se închinau lui 
Dumnezeu, crescând verzi, înspre lu-
mină și dăruindu-se pământului, us-
cate, fără vină! 

Cum să nu mă fi simțit binecuvân-
tată?! Lasă-mă la țară, tată!

ADINA POPESCU
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Două  echipe au punc-
taj maxim după pri-
mele trei jocuri din 

Liga 4. Jiul Rovinari și CSO 
Turceni sunt despărțite doar 
de golaveraj în fruntea clasa-
mentului, cu mențiunea că 
Pandurii Târgu Jiu și Vulturii 
Fărcășești au numai două jo-
curi disputate. Cele din urmă 
formații au reușit câte 4 goluri 
în  weekend, dar performeră a 
fost tot echipa lui Viorel Cojo-
caru. Campioana în exercițiu 
a câștigat cu 9-0 duelul cu Vi-
itorul Negomir. Și în cele două 
serii din Liga 5 a plouat cu 
goluri, într-o singură partidă 
fiind înregistrate ,,doar” două 
reușite.

CĂTĂLIN PASĂRE

Pugilist din Gorj, 
aur la un turneu 
internațional

Sportivul Saly Palapuic (CS Pandurii Târgu Jiu – 
Internațional Bălești) a câștigat una dintre finalele Turneul 
Internațional de la Sarajevo. 

Pugilistul de 18 ani, care reprezintă Gorjul, a concurat 
la categoria 54 de kilograme și a trecut în meciul decisiv de 
macedoneanul Petar Arsovski. 

El este pregătit de antrenorii Doru și Ionuț Neamțu.
Palapuic a făcut parte din delegația României, care i-a 

mai cuprins pe  Alexandru Buleu (67 kg), Florin Ioniță (60 
kg) și Tiu Doruleț (71 kg), toți componenți ai lotului național 
de tineret.

,,În finalele din această seară, toți patru au impresionat. 
Buleu (#FarulConstanta) l-a surclasat pe medaliatul european 
Ganda Coulibaly (Spania), Palapuic (#PanduriiTgJiu) a trecut 
cu decizie unanimă de macedoneanul Petar Arsovski, Ioniță 
(#Rapid) l-a dominat autoritar pe Daniel Rodriguez (Spania), 
iar Tiu Doruleț (#Dinamo) l-a trimis în lumea viselor, în prima 
repriză, pe Eldar Hadzik (Bosnia). Pe lângă cele patru meda-
lii de aur pentru sportivii noștri, Florin Ioniță a primit și tro-
feul de ‘Cel mai tehnic boxer al competiției’, iar Tiu Doruleț 
‘cel mai bun boxer al turneului’”, au transmis reprezentanții 
Federației Române de Box.

Echipa a fost condusă de antrenorii Francisc Vaștag, Ilie 
Captari și Gheorghe Napoleon. Următoarea competiție la 
care vor lua parte tinerii pugiliști este Campionateul Mondial 
din Spania, din luna noiembrie. 

CĂTĂLIN PASĂRE

Weekend bogat în goluri la județ

Liga 4, Etapa 3
CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești a stat

FC Petrolul Ticleni 0 – 4 CS Vulturii Fărcășești
AS Petrolul Stoina 3 – 1 AS Minerul II MătăsariAS Minerul II Mătăsari

CSO Turceni 9 – 0 AS Viitorul Negomir
CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 4 – 2 CS Internațional Bălești

CS Jiul Rovinari 2016 4 – 2 CS Minerul Motru 2008
CS Unirea Țînțăreni 3 – 0 AS Jupînești

CLASAMENT LIGA 4
# Echipa    M V E I GM GP  P
1. CS Jiul Rovinari 2016  3 3 0 0  23   4 9p
2. CSO Turceni   3 3 0 0  19   1 9p
3. CS Vulturii Fărcășești  2 2 0 0  11   1 6p
4. CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 2 2 0 0    7   2 6p
5. AS Petrolul Stoina   3 2 0 1    7   4 6p
6. CS Unirea Țînțăreni  3 2 0 1    5   4 6p
7. CS Minerul Motru 2008  3 1 1 1    6   7 4p
8. FC Petrolul Ticleni   3 1 1 1    4   7 4p
9. AS Minerul II Mătăsari  3 1 0 2    4   5 3p
10. CS Internațional Bălești  3 0 0 3    4 11 0p
11. CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 2 0 0 2    2 10 0p
12. AS Viitorul Negomir  3 0 0 3    4 19 0p
13. AS Jupînești   3 0 0 3    0 21 0p

Liga 5 (Seria 1) – Etapa 2
CS Dumbrava Câlnic 7 – 1 AS Unirea Dragotești
AS Viitorul Cătunele 3 – 0 AS Viitorul Brănești

AS Foresta Văgiulești 4 – 5 AS Triumful Borăscu
AS Unirea Bolboși 3 – 1 AS Pandurii Padeș 2019

AS Viitorul Plopșoru a stat
AS Energetica Tismana 0 – 2 AS Știința Godinești

CLASAMENT SERIA 1
# Echipa    M V E I GM GP  P
1. AS Unirea Bolboși   2 2 0 0   8  2 6p
2. AS Știința Godinești  2 2 0 0   7  1 6p
3. AS Viitorul Cătunele  2 1 1 0   6  3 4p
4. AS Triumful Borăscu  2 1 1 0   8  7 4p
5. CS Dumbrava Calnic  2 1 0 1   8  6 3p
6. AS Energetica Tismana  2 1 0 1   4  2 3p
7. AS Foresta Văgiulești  2 0 1 1   7  8 1p
8. AS Pandurii Padeș 2019  2 0 1 1   4  6 1p
9. AS Viitorul Plopșoru  1 0 0 1   1  5 0p
10. AS Unirea Dragotești  1 0 0 1   1  7 0p
11. AS Viitorul Brănești  2 0 0 2   0  7 0p

Liga 5 (Seria 2) – Etapa 2
CSC Dănești 3 – 0 AS Dinamo Inter Stănești

CS Știința Drăguțești a stat
AS 7 Noiembrie Costești 3 – 4 AS Scoarța

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 4 – 1 AS Prigoria
AS Viitorul Logrești 4 – 3 AS Bradul Polovragi

AS Gilortul Bengești 3 – 0 AS Știința Popmond Plopșoru

CLASAMENT SERIA 2
# Echipa     M V E I GM GP P
1. AS Viitorul Logrești    2 2 0 0  10  4 6p
2. Flacăra Roșia de Amaradia   2 1 0 1    6  4 3p
3. AS Gilortul Bengești   2 1 0 1    3  1 3p
4. CSC Dănești    2 1 0 1    3  1 3p
5. AS 7 Noiembrie Costești   2 1 0 1    7  6 3p
6. AS Scoarța     1 1 0 0    4    3 3p
7. CS Știința Drăguțești   1 1 0 0    1  0 3p
8. AS Bradul Polovragi   2 1 0 1    4  4 3p
9. AS Dinamo Inter Stănești   2 1 0 1    3  5 3p
10. AS Prigoria    2 0 0 2    3  8 0p
11. AS Șt. Popmond Plopșoru   2 0 0 2    1  9 0p



sportsportMarți, 27 Septembrie 2022Marți, 27 Septembrie 2022

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

»»1616

CSM Târgu Jiu a 
ajuns la patru în-
frângeri consecutive 

după ce a cedat, în ultima se-
cundă a jocului, confruntarea 
cu CSM Slatina. Jucătoarele 
din Olt s-au impus cu 22-21, 
la Târgu-Jiu, după un meci 
extrem de antrenant și plin 
de evenimente.

Gazdele au început mult 
mai bine partida. Conduse 
din teren de Alecsandra Ga-
vrilă, jucătoare care a marcat 
de trei ori în primele opt mi-
nute, fetele lui Liviu Andrieș 
au condus și cu trei goluri 
diferență, până aproape de fi-
nalul reprizei. Totuși, echipa 
noastră a căzut, inexplicabil, 
pe fondul multor greșeli per-
sonale, iar vizitatoarele aveau 
la pauză un avantaj impor-
tant, 13-10. 

Repriza secundă, lucrurile 
s-au mai așezat pentru alb-
albastre, care s-au bazat din 
nou pe un public efervescent. 
Sincopele nu au fost însă eli-
minate, iar erorile elementare 
s-au strecurat în momente-
cheie ale partidei. 

Nici poarta nu le-a ajutat 
pe elevele lui Andrieș, dar nici 
golghetera Katarina Pavlovic, 
care a terminat partida fără a 
puncta.

Câte o jucătoare a fost 
eliminată din fiecare tabără, 
Cârligeanu (43) și Cioca (52) 
fiind trimise în tribune pentru 
faulturi repetate. S-a jucat 
,,cap la cap” până în minutul 
58, când Slatina s-a desprins 
la două goluri, scor 19-21. 

Își spune presiunea cuvântul? CSM, înfrângere 
cu o contracandidată la supraviețuire

Gorjencele au găsit pu-
terea să egaleze prin Bianca 
Chiriță, iar rezultatul părea 
just.

Bucuria ne-a fost răpită 
la ultima acțiune. Necula a 
punctat pentru Slatina la o 
fază în care echipa din Târgu-
Jiu se apăra în șapte, dar fără 
portar.

În ciuda acestui fapt, an-
trenorul Liviu Andrieș, a de-
clarat că diferența nu s-a fă-
cut în minutul 60. Principalul 
CSM-ului a recunoscut că 
aștepta mai mult de la une-
le jucătoare. Din păcate, nici 
absența Anei Ciolan nu a pu-
tut fi amortizată.

,,După începutul foarte bun 
de joc, parcă ne-a pus cineva 
ceva pe minte, pe ochi, pe gân-
dire. Am intrat în haosul creat 
de echipa din Slatina, fără să 
avem răbdare și, din păcate, 
s-a întâmplat ce s-a întâmplat. 
În meciurile cu presiune se văd 
jucătoarele care au într-ade-
văr calitate. Trebuia să iasă 
în evidență, dar încărcătura a 
fost mare. Am crezut că meciul 
e ușor, mi-a fost foarte frică 
de acest meci, și s-a dovedit 
că nu a fost. La ultima fază, 
toată lumea se bucura pentru 
reușită, dar nu s-au uitat că 
mai erau 7-8 secunde, iar pe 
o recuperare rapidă am pri-
mit gol. Azi nu am jucat ceea 
ce știm și ceea ce putem. S-a 
simțit lipsa Anei Ciolan. Deși 
am vorbit cu fetele altceva, 
am încercat să băgăm foar-
te multe mingi la pivot și am 
făcut multe greșeli neforțate. 

Este vina întregii echipe, de la 
primul jucător până la staff-ul 
tehnic”, a declarat Andrieș.

De patru ori a marcat 
Alecsandra Gavrilă, cea care 
a dictat ritmul în tabăra gor-
jencelor. 

Evoluția sa a fost anulată 
de o înfrângere dureroasă.

,,Aș fi preferat să nu dau 
niciun gol și să nu am nicio re-
alizare în acest meci, dar echi-
pa să câștige. Am rămas cu 
un gust amar. E clar că ne-am 

dorit să câștigăm, dar sunt 
de părere că lipsa meciurilor 
în ultimele două săptămâni 
a afectat, oarecum, creșterea 
noastră de formă. Meciul nu 
s-a pierdut la ultima fază, s-a 
pierdut pe parcurs. O să ne ia 
ceva timp să ne recuperăm din 
punct de vedere psihic după 
această înfrângere, dar eu zic 
că o să devenim mai puterni-
ce. Am avut ceva de învățat. 
Noi și Slatina ne batem pentru 
același obiectiv. Există și retu-

rul și vom vedea ce declarații 
vor fi după acea partidă”, a 
precizat handbalista. 

În următoarea partidă, 
CSM Târgu Jiu va juca, pe 
teren propriu, cu Măgura 
Cisnădie.

CSM Târgu Jiu: Dzhukeva, 
Popovici, Chiriță (2), Bucă (4), 
Gavrilă (4), Cioca (1), Necula, 
Zinatullina (2), Pal, Ilie (3), 
Andrei (2), Boian (3), Pavlovic, 
Klimek.

CĂTĂLIN PASĂRE


