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Sindicatele din CEO solicită participarea Sindicatele din CEO solicită participarea 
angajaților companiei la profi t! Câți bani angajaților companiei la profi t! Câți bani 
ar putea primi minerii și energeticienii!ar putea primi minerii și energeticienii!

Ilegal! Proprietarii unei vile din Ilegal! Proprietarii unei vile din 
Albeni urmează să fi e evacuați Albeni urmează să fi e evacuați 
din locuință, la cererea fostei noredin locuință, la cererea fostei nore
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Angajările în CEO se fac pe bază Angajările în CEO se fac pe bază 

,,de încredere”! Daniel Burlan, principalul vinovat,,de încredere”! Daniel Burlan, principalul vinovat

PNL Gorj arde, dar liberalii de la Motru o dau pe chef! PNL Gorj arde, dar liberalii de la Motru o dau pe chef! 
Cine a plătit chermeza și care a fost scopul petrecerii?!

Reacția lui 
Romanescu după ce 

a primit 1000 de lei de la 
Ministerul Culturii pentru 

Brâncuși! »4»4
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Produse expirate, fructe Produse expirate, fructe 
și legume cu mucegai, la și legume cu mucegai, la 
vânzare. Amenzi!vânzare. Amenzi!

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj 
a efectuat, luna trecută, aproape 100 

de acțiuni de control. 
Pentru neregulile 
constatate, comi-
sarii CJPC Gorj au 
aplicat 39 de amenzi 
contravenționale, 
în valoare totală de 
218.000 lei, și au dat 

58 de avertismente. 
Au fost oprite definitiv 

de la comercializare 
produse  alimenta-
re neconforme în 
valoare de circa 
6.000 de lei și a 
fost sistată, tem-
porar, activita-
tea a trei unități 
de prestări de 
servicii, până 
la remedierea 
deficiențelor.

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

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
,,Prives te mereu spre soare și umbrele vor cădea în spatele tău. " – Walt Whitman,,Prives te mereu spre soare și umbrele vor cădea în spatele tău. " – Walt Whitman
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VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9427  -0,0010
Dolarul SUA      5,1135 +0,0456 
Gramul de aur                     270,2027 +0,3935 
Francul elveţian                        5,1755  +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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Cu DNA corupția înfl orește, iar Parlamenul Cu DNA corupția înfl orește, iar Parlamenul 
crește veniturile demnitarilor!?crește veniturile demnitarilor!?

Motto: „Acum oamenii nu mai 
înghit corupția, mai grav e că ea îi 
înghite pe oameni.”

David Boia
 

Orice-am face, luptăm cu 
corupția și nimeni nu-i 
în stare să ne scape de 

ea. Mai ieri l-am auzit pe Crin Bo-
loga, urmașul catastrofalei Laura 
Codruța Kovesi la șefia DNA cum 
se lăuda: „Avem 15.000 de dosa-
re în lucru pentru un prejudiciu 
de 5 miliarde de euro”. Nici nu-ți 
vine să crezi că încă din Epoca 
Kovesi nu s-a schimbat nimic. 
Care Kovesi? Cum care? Aceea 
care-a fost avansată ca Procuror 
șef la Comisia Europeană, unde 
se preface că nu vede afacerile 
Președintei Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen!

Inclusiv președintele Klaus Io-
hannis afirma bățos că „Societa-
tea românească nu mai tolerea-
ză lipsa de corectitudine în viața 
publică”. El zice, el aude!

Tot, altfel, tăcutul președinte 
pe care eu unul nu l-am votat, 
mai pretinde că acțiunea DNA 
este crucială în modernizarea sta-
tului român. Apoi, o dă la-ntors: 
„Au fost și eșecuri, dar progrese-
le sunt evidente. Oare când avea 
sau are dreptate? Dacă, cumva, 
are!

CU NESIMȚIRE, KOVESI SE 
BAGĂ-N SEAMĂ. De parcă ar fi în 
campania electorală pentru ale-

gerile prezidențiale din anul 2024, 
din partea USR (Uniunea Sabotați 
România!), Laura Codruța Kovesi se 
bagă-n vorbă, deși n-a fost întreba-
tă de nimeni, și ne spune că: „DNA 
merită felicitări!” Și, astfel, își laudă 
foștii subalterni, uitând că, pe vre-
mea cârmuirii sale, DNA avea dosa-
rele făcute de SRI!

SCANDAL FĂRĂ PRECEDENT, 
ÎN PARLAMENT! Motivul? După 
ce Senatul României s-a făcut de 
rușine și a votat un proiect de lege 
ce prevede mărirea salariilor și 
indemnizațiilor primarilor și vicepri-
marilor, cu 25%, la care se pretinde 
că „nu se știe cum” PNL și UDMR au 
introdus un amendament prin care 
să crească tot cu 25% și salariile tu-
turor demnitarilor – membrii Guver-
nului Ciucă și parlamentarii - acum 
a venit rândul Camerei Deputaților 
care-i și cameră decizională. Ei bine, 
s-a creat un scandal fără precedent, 
cu urlete și îmbrânceli la Comisia de 
Muncă și la Comisia de Buget. Prac-
tic, deputații s-au certat ca la ușa cor-
tului. Iar George Simion, președintele 
Alianței pentru Unirea Românilor 
(AUR) a fost, se pare, cel mai vocal 
dintre ei. La ora când redactez aceste 
simple note constatatoare și critice, 
scandalul uriaș nu se terminase. Pen-
tru că deputații din cele două Comisii 
– de Muncă și Buget – încă se certau.

PENTRU PENSII NU-S BANI, 
PENTRU DEMNITARI, CICĂ, AR FI! 
Cum printre demnitari figurează și 
Preș. Klaus Werner Iohannis, acesta, 

deși aflat departe de țară, pe coasta 
de Vest a Statelor Unite ale Americii, 
fără a ști cu ce treburi a intervenit. 
Parțial are dreptate, cum că demni-
tarii exagerează și că cei cu salarii 
și pensii mici ar fi cazul să benefici-
eze de măriri mai înainte. Totuși, a 
cocoloșit-o, zicând că „demnitarii să 
rămână mai la urmă!”

ION PREDOȘANU

P.S. SUNT BANI PENTRU 
CREȘTEREA PENSIILOR ȘI A SA-
LARIULUI MINIM, DAR NU SE 
DOREȘTE! Am reținut de la minis-
trul Muncii, Marius Budăi, că ar fi 
bani pentru mărirea pensiilor, mă-
car cu 10%, dar și a salariului minim 
brut, la 3.000 de lei, încă înainte de 
configurarea Bugetului pe 2024. (Ion 
Predoșanu)

ÎNCĂ O VICTORIE, FĂRĂ ROST SAU GLORIE!
(România – Bosnia și Herțegovina: 
4-1, Stadionul “RAPID- Giulești”, 
26.09.2022 în Liga Națiunilor)
Il Luce, tata Puiu, Stoichiță și Burleanu,
Zâmbersc, că FRF-ul, la capăt duse planul.
Nu  știm cam ce strigau aceia din tribune,
Dar, intuind un pic, un glas pitit, ne spune.
Cu Edi la timonă, că  asta fuse cheia,
Ajunse, România, cu...fast, în Liga treia!
Acelor care-o țin pe nație ca-n clește,
Victorie-a la Pirus, la ce  le folosește?
Atunci când bosniacii, știau, de vreun minut,
Că-n Priștina-i parfum, de finlandezi făcut,
Și-au promovat în A, ținându-se de toartă,
Le-au dat, la românași, drum liber către poartă,
Iar Dzeko, ca un dascăl, spre-a-i înnoda la mațe,
Le-a dat, în mod frățesc, cu coțofana-n ațe,
Urându-le cu drag, și aprinzând scânteia,
Lui Edi și Burleanu, drum bun, spre  liga treia!
În rest, nimic nu-i rău, ba, culmea, dimpotrivă,
Cât timp au pus în fotbal, bomboana pe colivă!
De-acuma să te ții, știind cam ce  urmează,
Dueluri și-ntâlniri, cu cei ce-n “C“ sunt bază.
Se vor lupta, din greu, cercând să treacă balta,
Cu Lictenstein, cu-Angora, cu Luxemburg și Malta,
Și-n zece, cin’șpe ani, că și aci-i de ros,
Cu-aceiași FRF-iști, să urce...și mai jos!
Deci, ce să mai aștepți, se-ntreabă-ntreaga gloată,
Cât fotbalul e praf, în țara EȘUATĂ!

GEO FILIȘ

Aruncând o piatră în râu doar una
în apă a căzut luna
soarele sus la amiază
îmi ține amintirea trează
așa cum sunt
între cer și pământ nevăzut
sudic sau nordic în vânt
ce înseamnă să fii tu
pe cerul albastru
printre stele
să scrii poeme
port plete așa cum numai sunt
sub clar de lună
vremea cu timpul se împreună
pentru un ban de argint
aș vrea să mai pot să fac un pas
sus ăe muntele care încă n-a ars
spre Nord spre Nord
aș vrea să strig dar nu pot
inima bate
dincolo de toate perdelele lăsate
în visul de la geam
sunt prea bătrân dar mai am
de așteptat niște ani
cântă o ciocârlie în vârful pinului
greu de îndeplinit soarta destinului
când toți știu ce vor
de la mine fără să le fiu dator
Ianuarie e ultima zi din calendar
prin ferigi înflorite am să ar
chiar dacă n-am plug
și nici boi înhămați la jug
mulțumitde tot ce am
și am să mai am
de la lume darul din dar.

ION CĂPRUCIU

Grădina cu fl ori
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Ilegal! Proprietarii unei vile din Ilegal! Proprietarii unei vile din 
Albeni urmează să fi e evacuați din Albeni urmează să fi e evacuați din 
locuință, la cererea fostei norelocuință, la cererea fostei nore
Situație complicată, la Albeni, pentru familia Grancea, 
care a fost anunțată de executorul judecătoresc, în urmă 
cu câteva zile, că va fi evacuată din imobilul pe care îl 
deține. În casa cu etaj din Albeni, locuiesc, în prezent, 
foștii socri ai celei care cere evacuarea celor doi pensi-
onari, pentru un debit ce reprezintă pensia alimentară 
pentru nepotul respectivilor și alocația de stat, dar și 
prețul unei mașini care i-a revenit femeii prin partaj, 
autoturismul fiind vândut, însă, de fostul soț. Avocatul 
celor trei, foștii socri și fostul partener de viață al ce-
lei care pretinde executarea, susține însă că procedura 
aplicată în cauză a fost și este ilegală, considerând că 
evacuarea din 6 octombrie nu ar trebui să aibă loc.

Fiul, Grancea Marius, dar și soții Grancea Frumuzache și 
Maria au pierdut procesele avute cu fosta sotie/fosta noră, 
mai puțin cel privind contestația la executarea imobilului din 
Albeni, prin evacuarea celor doi pensionari, procedură care ar 
urma să fie pusă în aplicare în doar câteva zile. 

Există un astfel de proces încă pe rol, dar executorul jude-
cătoresc, Catrinoiu Matei Cosmin, pare că nu a ținut cont de 
acest aspect și a anunțat, în scris, cei trei membri ai familiei 
Grancea, că ziua de 6 octombrie va fi ultima pe care o vor pe-
trece în imobil. Mai exact, săptămâna viitoare, la orele 9.30, 
ar urma să aibă loc evacuarea imobilului, procedură ilegală în 
opinia avocatului celor trei.

,,Nu s-a respectat codul de procedură privind executarea. 
Părinții trebuiau citați la stabilirea executării, lucru care nu s-a 
realizat. S-au făcut forme de executare la care părinții nu au 
fost chemați. Mai mult, hotărârea nu este definitivă", a precizat 
avocatul familiei Grancea. Acesta consideră că executarea din 
6 octombrie nu ar trebui să aibă loc. 

Reprezentantul legal al familiei susține că fiul familiei Gran-
cea a divorțat de soție, acesta deținând vila din Albeni care 
i-a fost donată de părinți. Pentru neplata pensiei alimentare 
a copilului rezultat din căsătorie, dar și pentru înstrăinarea 
unei mașini, care revenea prin partaj fostei soții, aceasta și-a 
acționat fostul soț în judecată. L-a câștigat și a cerut executare 
silită a respectivului. Atunci, fostul soț nu mai avea locuința 
trecută pe numele său, actul de donație fiind spart de părinții 
acestuia. Prea târziu însă, că fosta noră a convins instanța că 
soțul său e proprietarul vilei și nu foștii socri. 

S-a ajuns, astfel, la o primă tentativă de executare a exe-
cutorului Dăianu, de la Novaci. Aceasta a eșuat. Dar, se 
pregătește alta de către executorul Cosmin Catrinoiu. Proce-
dura ar fi ilegală. Deși am încercat să îl contactăm, ieri, pe 
executorul judecătoresc, acesta nu a răspuns la telefon pentru 
a ne oferi un punct de vedere legat de evacuarea proprietarilor 
din imobilul din Albeni. Grancea Frumuzache, în vârstă de 71 
de ani, susține însă că nu va părăsi imobilul care îi aparține în 
acte. Acesta susține că debitul cumulat de fiul său la adresa 
fostei soții, depășește 60.000 de lei, bani pe care foștii socri 
susțin că nu îi dețin. Pe rolul instanțelor de judecată se află o 
contestație la executare, depusă în iulie, fără termen stabilit 
de instanța de judecată. 

ANAMARIA STOICA

În timp ce PNL Gorj este un 
adevărat câmp de bătălie, 
opozanții fiind Dan Vâlcea-
nu și Ion Iordache, la Motru, 
liberalii tratează totul cu 
chef și voie bună. Peste 40 
de liberali din organizația 
locală, în frunte cu liderii de 
facto ai filialei au petrecut, 
astfel, pe 26 septembrie, la 
Restaurantul Ghiocela, în 
salonul auriu. Masa și dan-
sul au fost suportate de pa-
tronul localului, Mihai Ră-
mescu, interesat să păstreze 
în viață opoziția liberală de 
la Motru, contra PSD.

Patronul Ghiocela, Mi-
hai Rămescu, a invitat 
liberalii de la Motru, 

unii foarte stresați că își pierd 
locurile de muncă calde sau 
foarte calde din Directoratul 
CE Oltenia sau de la partid, 
simbria din bani publici fiind mai mult decât 
atractiva și îndestulătoare, la o masă festivă 
la restaurantul sau din Motru. Petrecerea a 
fost una organizată marți, fiind considerată 
de organizator drept una ,,de socializare". 

PNL Gorj arde, dar liberalii de la Motru o 
dau pe chef! Cine a plătit chermeza și 
care a fost scopul petrecerii?!

În salonul auriu au fost prezenți consilie-
rii PNL, conducerea filialei, câțiva ocupanți se 
locuri la instituții, în baza carnetului de par-
tid, gen directorul UATAA Motru, de exemplu. 
Peste 40 de liberali s-au simțit bine in timp 

ce lăutarii, culegi din CEO, le cântau suav la 
ureche. 

Nu s-a înțeles prea bine pentru ce petre-
ceau respectivii? Pentru îndepărtarea lui 
Vâlceanu de la conducere ori pentru venirea 

furtunoasa a senatorului Iordache care a con-
siderat mereu că alegerile de la PNL Motru au 
fost un eșec, mizându-se nu pe legalitate ci pe 
ilegalitate. 

A.STOICA
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Mijloc de săptămână plăcut, din punct de vedere meteorologicMijloc de săptămână plăcut, din punct de vedere meteorologic
Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei NoroceaStarea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea

Acestea sunt singure-
le sume alocate de 
minister la nivel de 

județ, primarul Marcel Roma-
nescu fiind de părere că banii 
îi vor fi suficienți cel mult pen-
tru a purta corespondența cu 
instituțiile de la București. „E 
foarte, foarte puțin, e o sumă 
foarte mică. Nu putem discuta 
de această sumă ca fiind una 
care ne-ar putea ajuta ca au-
toritate publică locală pentru 
ansamblul brâncușian. Șansa 
noastră e legată de faptul că 
am putut accesa pe fonduri 
europene partea de proiec-
tare și s-a și finalizat partea 
de proiectare pentru Parcul 
Central – Aleea Scaunelor cu 
operele brâncușiene. În plus, 
după ce vor fi deschise axe-
le de finanțare pe exercițiul 
financiar 2020 – 2027  să 
putem depune proiectul pen-
tru reabilitarea în totalitate a 
ceea ce înseamnă obiectivele 
și Aleea Scaunelor. Nu vorbim 
de Grădina Publică pentru că 
în acest moment Grădina Pu-
blică o avem pe un alt proiect 
cu finanțare europeană pentru 
amenajare peisagistică. Suma, 
din punctul meu de vedere, mă-
car putea să rămână în buge-
tul Ministerului Culturii pentru 
că nu ne poate ajuta prea mult 
în ceea ce ne-am propus noi 

Reacția lui Romanescu după ce a primit 1000 de 
lei de la Ministerul Culturii pentru Brâncuși!
Ministerul Culturii a alocat la începutul acestei luni 
1000 de lei pentru întreținerea ansamblului brâncușian 
de la Târgu-Jiu, suma fiind una derizorie. Tot 1000 de 
lei a fost alocată și pentru consolidarea și restaurarea 
podului Ferdinand, fără a se menționa dacă e vorba de 
partea de pod care face legătura cu Insulița de pe Jiu 
sau cu celelalte două bucăți din vechiul pod care zac de 
ani de zile prin boscheții de pe malul Jiului. 

ca să realizăm la Târgu-Jiu”. 
Edilul e de părere că o parte 
din vină pentru alocarea unei 
astfel de sume o poartă și 
fosta conducere a Centrului 
de Promovare și Conservare 
„Constantin Brâncuși”, care 
a și fost schimbată de câteva 
săptămâni. „Cred că, în pri-
mul rând, e o problemă a ce-
lor care au coordonat Centrul 
de Promovare și Conservare 
„Constantin Brâncuși”. Și mi-
nisterul finanțează în funcție 
de eforturile pe care le faci tu 
ca și centru care ai în admi-
nistrare operele brâncușiene. 
Nu știu care a fost relația pe 
care a avut-o dl Strâmbulescu 
cu reprezentanții Ministerului 
Culturii și cu cei ai Institutului 
Național al Patrimoniului, dar 
cred că și solicitarea dumnea-
lui nu a fost tocmai în regulă 
dacă am ajuns să primim doar 
1000 de lei pentru ceea ce 
vrem să facem în Parcul Cen-
tral. Cu banii aceștia cred că 
putem face corespondența cu 
instituțiile abilitate pentru că 
dacă trimitem corespondență 
la 30 de instituții atunci când 
vom aproba proiectele cu fon-
duri europene cred că ne vor 
ajunge cei 1000 de lei alocați 
de Ministerul Culturii pentru 
această perioadă. Necesarul 
pentru partea de proiectare 

este evaluată în acest moment 
la 1,2 milioane lei. E o sumă 
foarte mare pe care am acce-
sat-o pe fonduri europene și, 
spre bucuria noastră, am și 
semnat contractul. S-a prezen-
tat la licitație o sociatate care 
sperăm să facă lucruri extraor-
dinare pe acest proiect pentru 
viitoarele axe de finanțare”, a 
declarat edilul. 

Turiștii prezenți prin par-
curile cu operele brâncușiene, 
dar și localnicii, nu au deloc o 
părere bună despre situația 
relatată. Oamenii au rămas 
uimiți când au aflat despre 

cei 1000 de lei alocați de Mi-
nisterul Culturii. „Cu banii 
ăștia nu te duci nici la o nuntă. 
E pentru tot anul sau pentru 
ceva anume, că dacă e pentru 
tot anul mi se pare penibil rău. 
Am ajuns rău de tot dacă doar 
atât dăm pentru Brâncuși. Eu 
vin de la Petroșani, sunt în tre-
cere pe aici, vin dintr-o zonă și 
mai săracă, dar cu 1000 de 
lei mori de foame, dar apoi să 
ai grijă de operele astea un 
an de zile”, a spus o turistă 
venită din Valea Jiului. Un 
brașovean a comentat și el în 
termeni nu tocmai favorabili. 

„Suma de 1000 de lei mi se 
pare nu mică, ci foarte, foarte 
mică. Parcurile astea sunt fru-
moase și merită întreținute și 
vizitate, mai ales pentru cine 
nu a ajuns pe aici. Și eu cu 
prietena mea sunt aici pentru 
prima dată și ne place locul și 
tocmai de aceea spun că 1000 
de lei e ridicol de puțin. Cine 
nu a ajuns pe aici merită să 
vină. În privința banilor, cu 
1000 de lei nici un angajat nu 
îl mai poți plăti, dar să întreții 
ceea ce e aici la Târgu-Jiu”, a 
comentat turistul.

 GELU IONESCU

Luna septembrie se apro-
pie cu pași repezi de final, însă 
ultimele sale zile vor prezenta 
un tipar ceva mai blând, dis-
cutând de o ușoară creștere a 
temperaturilor, precipitațiile 
urmând să mai fie prezente 
doar temporar si pe arii rela-

tiv restrânse. Astfel: 
• Ziua de azi { Miercuri, 28 

Septembrie 2022} va menține 
un văzduh variabil la nive-
lul  teritoriului gorjenesc, cu 
posibile înnorări temporare, 
averse slabe de ploaie, pu-
tând să se mai semnaleze în 
zona montană, pe suprafețe 
restrânse! Temperaturile 
maxime vor marca așadar o 
ușoară creștere față de ziua 
de ieri, acestea urmând să se 

încadreze per ansamblu între: 
10°C { la altitudini generale 
de peste 2000 m}...22- 23°C 
{ în zonele joase de deal și la 
câmpie}!

Notă: Trecător, pe dura-
ta nopții { 28-29 Septembrie 
2022 se pot semnala scurte 
reprize de ploaie slabă și în 
restul județului nostru.

Analiza, text: 
DARIUS NOROCEA 
Foto: Meteologix
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Produse expirate, fructe și legume Produse expirate, fructe și legume 
cu mucegai, la vânzare. Amenzi!cu mucegai, la vânzare. Amenzi!

Consilier local nou la FărcășeștiConsilier local nou la Fărcășești
„Admite cererea privind propunerea 

de validare mandat de consilier local 
supleant al comunei Fărcășești, formu-
lată de Bîzu Lidia- Secretarul General 
al UAT Fărcășești. Validează man-
datul supleantului Andronache Silviu 
Andrei pentru funcția de consilier local 
ce intră în componenţa Consiliul lo-
cal al comunei Fărcășești, din partea 
Partidului Uniunea Salvați România. 
Prezenta hotărâre se va comunica Pre-
fectului județului Gorj și Secretarului 
General al UAT comunei Fărcășești. 

Uniunea Salvați România are un nou consilier local la Fărcășești. Man-
datul acestuia a fost validat, luni, de Judecătoria Târgu-Jiu.

Cu drept de apel în termen de 3 zile 
de la comunicare, pentru cei interesați, 
cerere ce se va depune la Judecătoria 
Tg-Jiu”, a decis instanța.

Și Consiliul Local Târgu-Jiu are, 
de luni, un nou consilier local. Este 
vorba despre chirurgul Gheorghe 
Udrescu, care a revenit în forul legis-
lativ local după demisia colegului său 
de partid, social-democratul Tiberiu 
Tătaru, care a fost numit șef interi-
mar la Ambulanța Gorj.

I.I.

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj 
a efectuat, luna trecută, aproape 100 
de acțiuni de control. Pentru nereguli-
le constatate, comisarii CJPC Gorj au 
aplicat 39 de amenzi contravenționale, 
în valoare totală de 218.000 lei, și au 
dat 58 de avertismente. 

Au fost oprite definitiv de la comer-
cializare produse  alimentare necon-
forme în valoare de circa 6.000 de lei 
și a fost sistată, temporar, activitatea 
a trei unități de prestări de servicii, 
până la remedierea deficiențelor.

Nereguli

Principalele nereguli constatate, în 
timpul controalelor, au fost: comerci-
alizarea unor produse alimentare cu 
data limită de consum depășită; co-
mercializarea unor legume și fructe 
necurățate corespunzător, depreciate 
calitativ, cu mucegai, modificate or-
ganoleptic, de calibre diferite; prac-
tici comerciale înșelătoare; utilizarea 
de produse și proceduri nesigure în 
alimentația publică; comercializarea 
unor produse congelate cu exces de 
gheață și modificări organoleptice; 

utilizarea unor vitrine frigorifice in-
salubre, cu insecte, resturi alimen-
tare și praf; deficiențe de etichetare 
a produselor alimentare și nealimen-
tare (lipsa unor mențiuni obligatorii, 
conform legii, lipsa traducerii în lim-
ba română etc.); comercializarea unor 
produse alimentare cu ambalajele 
deteriorate, precum și existența unor 
neconcordanțe privind țara de origine 
afișată la raft și cea reală a unor fruc-
te comercializate.

Sute de reclamații de la 
consumatori

Tot luna trecută, au fost în-
registrate 630 de petiții formu-
late de consumatori, cele mai 
reclamate domenii sau produse 
fiind: transport aerian, furniza-
rea de energie electrică și gaze, 
servicii reparații autoturisme, 
produse financiare, servicii 
de cazare, servicii de curierat, 
produse textile, încălțăminte, 
servicii telecomunicații. 

„Informăm pe această cale 
consumatorii că, în cadrul 
instituției, există departamen-
tul «Soluționarea Alternativă a 
Litigiilor» (SAL), cu ajutorul că-
ruia li se oferă posibilitatea de 
soluționare pe cale amiabilă 
a litigiilor pe care le pot avea 
cu comercianții, atunci când 
se confruntă cu o problemă le-
gată de achiziționarea unui 
produs sau serviciu. Mai mul-

te informații despre SAL pot fi găsite 
pe site-ul instituției www.anpc.gov.
ro. Pentru cei interesați, tot pe site-ul 
instituției, se află mai multe informații 
despre insolvența persoanelor fizice. 
Insolvența fiind acea stare a patrimo-
niului debitorului care se caracterizea-
ză prin insuficiența fondurilor bănești 
disponibile pentru plata datoriilor, pe 
măsură ce acestea devin scadente”, a 
precizat Mădălin Giurcău, comisar șef 
adjunct al CJPC Gorj.

I.I.

Angajări la două școli din GorjAngajări la două școli din Gorj
Noi angajări în unitățile de învățământ din Gorj. Liceul Tehnolo-

gic Bustuchin are nevoie de un administrator de patrimoniu. Postul 
de execuție este pe perioadă determinată. Se cer doar studii supe-
rioare specifice postului. 

Nu se solicită vechime.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 7 octombrie. 

Proba scrisă are loc pe 19 octombrie, iar interviul, a doua zi.
Angajări se fac și la Școala Gimnazială nr.1 Țicleni. Postul este 

cu jumătate de normă, dar pe perioadă nedeterminată. Nici în acest 
caz nu se cere vechime. 

Candidații trebuie să aibă studii medii/generale și să dețină un 
certificat de calificare profesională pentru meseria de bucătar.

Proba scrisă a fost programată pentru data de 18 octombrie, iar 
interviul pentru 20 octombrie.

Mai sunt vacante posturi de îngrijitor la școli din Bumbești-Jiu, 
Bolboși și la grădinița din Bârsești.

I.I.
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Esenţe volatile 
 

(I)
- Şi curge apa de izvor cum curge roua de pe floare.
- Şi am rămas fără silabe, cu mâna îngheţată.
- Mă opresc din scris când versul e rece.
- Vreau ca versu-mi să fie curat ca lacrima; citindu-l să 

putem trece dincolo de poartă.
- Îs doar o umbră a lui Dumnezeu?
- Chiar şi somnu-mi s-a făcut covrig… Rămâi aici cu mine, 

o, tu, viaţă pură!
- Ascult cum raza de lună sfâşie noaptea.
- Pierduţi suntem acum în liniştea din noi.
- O lacrimă ce curge din ochiul închis se opreşte stingheră 

pe geana-mi de vis.
- Doar o lacrimă ce cade din geana obosită ştie unde mer-

ge, ştie că-i iubită.
- Spre infinit cu ochii-nchişi acum voi.
- Sunt un lunatic viu, nu-s doară un adaos.
- Căci îngerul viselor m-a părăsit de când nu mai sunt 

copil.
- Mai vreau ca-n vis să-mi surâdă Dumnezeu.
- Te poţi îndrăgosti din cap până-n picioare.
- Vreau să trăiesc doar dragostea cea bună.
- Alergi prin vena mea şi nu te pot atinge.
- Fugi până unde marea cu drag sărută cerul.
- Eu nu mai văd în noapte decât cu ochii ei. Privindu-mă 

pe mine, o văd acum pe ea.
- Vreau să scriu pe cer cu litere de aur.
- Când te desprinzi din cer ca o icoană veche, pierzându-

ne apoi, vom fi din nou pereche.
- Doar vreau să ştiu de eşti real sau doar un abur pieritor; 

de eşti esenţa unui om sau eşti deja nemuritor.
- Urme pe cer şi pe pământ n-au prea rămas.
- Eu voi rămâne aici, sub soarele dogoritor.
- Iubire ce plângi cu lacrimi de stele şi cazi în inima-mi cu 

bubuit de tunuri. Sufletu-mi o să te lase a cânta în ajunuri. 
De dor şi uitare, plângeţi, iubirile mele.

- Divină-i povestea ce curge în inima mea!
- Şi cântă iubirea cu glas de privighetoare. Dar dispare 

apoi ca un fum sau ca o părere.
- Ploaia de stele rămâne pe cer.
- Numai noi ştim că stelele şi visele până-n ziuă pier.
- Cu dragoste şi bunătate  m-aţi învăţat să fiu ca voi.
-  Iubesc într-atât de mult lacrimile cerului întunecat.
- Ţi-e dată viaţa  s-o simţi  pe viu, ci nu s-o vezi doar ca 

pe-o poveste.
- Privindu-te cum creşti cum floarea cea de crin.
- Nu sunt poet dar fiecare vers ce-l scriu îmi spune o po-

veste.
- Aş vrea ca toată lumea să fie bolnavă de iubire.
- Dar nu-s nici rege şi nici ţăran, ci doar un tată ce-şi 

iubeşte copiii.

(II)
- Suntem două frunze încă verzi, ce nu vor cade multe 

toamne
- Aş vrea ca focul ce ne arde să nu se stingă niciodată.
- Iubirea e o cruce grea pe care doar cei ce iubesc o pot 

duce.
- Înţelept aş vrea să fiu la fel ca Domnul meu din cer.
- Căci, omule cuminte, Dumnezeu te iubeşte când te pri-

veşte şi de dincolo de nori.
- Iubirea nu-i o scară să urci pe ea când vrei. Şi nu-i nici 

un popas în ape liniştite.
- Iubirea este un pas mai aproape de fericire.
- Ar trebui să fii tu frunza mea cea verde iar eu: floarea 

ta de crin.
- Eşti doar o stea, Luceafăr blând, care arată drumul co-

răbiilor pierdute-n port.
- Poeţi ai iubirilor trecute, ieşiţi din nou în lumină.
- Iubirea te arde mai tare ca un foc de tabără, undeva, în 

munţi.
- Nu vreau să mai învârţi cuţitul în inima-mi însângerată 

să-ncep din nou să uit să dorm gândindu-mă la tine, fată.
- Doar iubirea vine-n timp de mii şi mii de ani.
- Ridică-ţi pleoapa şi priveşte spre lumea în care te-ai năs-

cut.
- Pădure şi copac eu sunt acum şi plâng cu frunze galbene 

şi ude.
- Eşti eul meu cel dezbrăcat, înfometat de adevăruri.
- El trebuie să trăiască singur ci nu în turmă.
- Aşa începe jocul ce poate fi minciună sau poate fi ade-

văr.
ROMOLUS NICOLAE

Romolus Nicolae culti-
vă hierofaniile. Măr-
cile sacrului irup din 

profan. Într-o lume dezvrăjită, 
el e vrăjitor de eros. Pentru el, 
dragostea creează diferenţa 
de nivel, acel altceva îngropat 
în derizoriul cotidian. Într-o 
lume reală, el caută cu îndâr-
jită încredere în versúra lui 
fluidă, energică, ori dimpotri-
vă melancolică, visătoare, ire-
alul tinzând către viaţa pură 
pe care o imploră să rămână 
cu el. Iar iubirea să-l proteje-
ze de frigul dinlăuntru.

Poetomul vrea să fie odată 
(ca omul primitiv in illo tem-
pore) mândru că a trăit şi a 
simţit fericirea. Încă naiv ca 
versificator şi lirician tradiţi-
onal la o adică, îi vin spontan 
sub condeiul de bard autoh-
ton (adică din Gorjul lui Tu-
dor Vladimirescu şi George 
Uscătescu, Tudor Arghezi şi 
Adrian Frăţilă – n.m.) imagini 
care-i motivează demersul 
editorial, cel al doilea în ordi-
nea apariţiilor.

Cum Erosul e cel care-l 
reproiectează pe ins (ensul 
fenomenologic) în nemurirea 
sacră, în transfinitudinea 
cosmică, Romolus Nicolae 
respectă ecourile reverberate 
ale triadei om-corp-cosmos, 
hermeneutizată printre alţii 
şi de Mircea Eliade ori Mircea 
Petean, şi le traduce, repet, în 
modulaţii paradiziace, sedate 
metaforic şi alegoric, prepon-
derentă fiind totuşi construc-
ţia alegorică (precum în bala-
descul şi doinirea metafizică).

Cum „dulcele” e un topos 
romantic, aş putea încadra 
poezirea autentică a acestui 
nou autor gorjean în para-
digma transeminesciană şi 
transromantică. Sufletul său 
curat, nevinovat, încă inge-
nuu, nemaculat de răutăţile 
şi mizeriile lumii, pariază to-
tul pe iubire, pe zeiţa IUBIRE, 
în zona căreia spiritul său, 
repet, nu se reflectă, ca să 
se recunoască pe sine, într-o 
oglindă rece, ci într-o inimă 
caldă a aproapelui, a iubitei 
căreia-i, ca amant ideal, îi 
acordă titlul de femeia ideală.

Dar brusc din când în 
când, traversând blagianis-
mul, se comportă litanic pre-
cum celebrul Cezar Ivănescu, 
şi el poet al iubirii: „Cu lacri-

Lunaticul viu

ma-mi pe geană, eu ştiu să 
cânt”, afirmă Romolus Nico-
lae, de neclintit din „iluziile” 
şi „simulacrele” sale de rezo-
nanţă eleutherică şi alethei-
că. Căzând din vis în haos, 
poetomul aspirant la a fi un 
eroiard al amorului resacrali-
zat, redescoperă relaţia dintre 
nadir şi zenit, autodefinidu-
se aproape antologic: „Sunt 
un lunatic viu, nu-s doară un 
adaos”.

Ştiu că există atâţia critici 
literari câtă frunză câtă iarbă, 
însă oameni cu simţire curată 
ca a lui Romolus Nicolae mai 
puţini. Pentru el, Eminescu e 
„zeul” preferat; iar Alecsandri 
îi e încă modelul liric demn 
de urmat. Neavând cumple-
xul „autorlâcului” el doar se 
confesează, se exprimă, co-
municându-şi tranzitiv trăi-
rile aproape nepervertite prin 
cultură. E dreptul său să se 
comporte cu acea subiecti-
vitate poetică, întrucât „în 
mod poetic locuieşte omul” 

– după cum zis-a Heidegger. 
În numele acestei „locuiri po-
etice”, Romolus Nicolae ne 
tot îndeamnă să-nvăţăm ce-i 
iubirea, să-i scriem feme-
ii îndrăgite numele cu litere 
de aur, iar el însuşi să scrie 
„povestea frunzelor de laur pe 
care din Eden le-a furat” ca 
să-şi încununeze cu ele iubi-
ta ca pe-o regină. Având pure 
intuiţii poetice, ne uimeşte 
negreşit cu ele ca de pildă: 
„sufletul curat/ ca vinul ce-l 
bea doar pivnicierul”; „când 
te desprinzi din cer ca o icoa-
nă veche”; „cu litere de aur pe 
cer eu vreau să scriu”; „doar 
vreau să ştiu de eşti real sau 
doar un abur pieritor/ de eşti 
esenţa unui om sau eşti deja 
nemuritor”. Poetomul de oca-
zie ne încredinţează că a trăit 
cam tot ce-a scris şi că a aş-
ternut versurile pe hârtie ca 
să rămână în mintea urmaşi-
lor săi viu ca fiinţă ce-a locuit 
poetic şi a putut fi şi fericită.

ION POPESCU-BRĂDICENI
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Primarul Romanescu: Lucrările la parcul Primarul Romanescu: Lucrările la parcul 
din zona Coloanei Infi nitului înaintează din zona Coloanei Infi nitului înaintează 
cu rapiditate!cu rapiditate!
Primarul municipiului Târ-

gu-Jiu, Marcel Romanescu, 
susține că lucrările executa-

te, în prezent, în parcul Coloanei sunt 
făcute contra timp. 

,,Este vorba despre terenul pe 
care municipiul Târgu-Jiu l-a primit 
ca donație din partea doamnei Maria 
Banu Ertegun, cea care și-a manifes-
tat dorința amenajării unei zone care 
să se integreze parcului de la Coloană. 

Este o investiție de la bugetul local, ce 
se bazează pe un spațiu verde gene-
ros, cu o alee din granit, bănci, dar și 
iluminat modern, bazat pe corpuri de 
iluminat de tip LED”, a anunțat prima-
rul.

Lucrările sunt executate de soci-
etatea Edilitara, care amenajează o 
zonă care va pune în valoare Coloana 
Infinitului.

A.S.

Câți bani dă CE Oltenia pentru întreținerea Câți bani dă CE Oltenia pentru întreținerea 
calculatoarelorcalculatoarelor

Complexul Energetic Oltenia a alo-
cat un buget de peste 800.000 de lei, 
fără TVA, pentru servicii de întreținere 
și reparații echipamente de date, voce 
și birotică. 

Este vorba de servicii privind asi-
gurarea funcționării calculatoare-
lor, imprimantelor, copiatoarelor și a 
echipamentelor de comunicații.

Contractul a fost împărțit în 7 lo-
turi, având o valoare totală estimată 
de 842.328 lei, fără TVA. Durata con-
tractului este de 14 luni.

„Serviciul se va presta la sediul 
beneficiarilor, cât și la sediul ofertan-
tului (atunci când reparațiile nu se 

pot efectua la sediul beneficiarilor), 
pentru repararea echipamentelor de 
tehnică de calcul, periferice, de biro-
tică, precum și a echipamentelor de 
comunicații de date și de voce din do-
tarea Complexului Energetic Oltenia. 
Pentru lotul 4 (SE Craiova) și lotul 5 
(SE Ișalnița), în situația în care ofer-
tantul este din Târgu-Jiu, echipa-
mentele de mic volum vor fi trimise 
la sediul executiv din Târgu-Jiu, de 
unde vor fi preluate de către ofertant 
în vederea depanării. 

Termenul limită pentru depunerea 
ofertelor este 11 octombrie.

I.I.

Crește numărul turiștilor în GorjCrește numărul turiștilor în Gorj
Mai mulți turiști au ajuns în această vară în județul 

Gorj. În luna iulie 2022, în structurile de primire turis-
tică cu funcţiuni de cazare turistică existente în judeţ, 
s-au înregistrat un număr de 15.109 sosiri ale turişti-
lor (în creştere cu 2,7% faţă de iulie 2021), cu un total 
de 22.049 înnoptări ale turiştilor (în creştere cu 0,9% 
faţă de iulie 2021), rezultând un indice de utilizare netă 
a locurilor de cazare de 25,8%, arată datele Direcției 
Județene de Statistică Gorj.

Pe tipuri de structuri de primire turistică, din numă-
rul total al sosirilor, 38,3% au fost în hoteluri, 2,8% în 
moteluri, 3,6% în vile turistice, 0,8% în cabane turisti-
ce, 13,7% în pensiuni turistice, 30,4% în pensiuni agro-
turistice şi 10,4% în alte structuri de primire turistică. 

Iar din numărul total al înnoptărilor, 36,5% au fost 
în hoteluri, 2,8% în moteluri, 2,7% în vile turistice, 
0,8% în cabane turistice, 12,9% în pensiuni turistice,  
36,9% în pensiuni agroturistice şi 7,4% în alte structuri 
de primire turistică.

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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Gorj: Consultații și investigații Gorj: Consultații și investigații 
medicale GRATUITE! Luna de medicale GRATUITE! Luna de 
Conștientizare a CanceruluiConștientizare a Cancerului
Eveniment important în Gorj! Asociația Bolnavi-
lor de Cancer organizează în mai multe localități 
din județ, puncte medicale de consultații și 
investigații pentru toți cei care vor să fie verificați 
de către medicii voluntari, în mod gratuit. Oc-
tombrie este Luna Conștientizării și Prevenției 
Cancerului.

,,Marcăm împreună Ziua Luptei Împotriva Cancerului 
de Sân și Luna Conștientizării și Prevenției acestei mala-
dii-a două cauza de mortalitate în rândul femeilor. Vrei 
să beneficiezi de analize medicale gratuite pentru dia-
gnosticarea cancerului de san? Vino pe 01.10.2022,între 
orele 11.00-14.00,în Piață Prefecturii din Târgu-Jiu sau 
între orele 15.00-18.00 în Piață Nouă din Motru și înscrie-
te în programul inițiat de Asociația Bolnavilor de Can-
cer Gorj! Persoanele înscrise vor beneficia de controale 
medicale realizate de către medicii voluntari participanți 
în programul mai sus menționat. Controalele gratuite se 
vor realiza pe baza de programare pe parcursul lunii oc-
tombrie. Urmărește pagina de Facebook a ABC Gj și află 
când ajungem în localitățile Tismana, Polovragi, Târgu-
Cărbunești, Novaci și Baia de Fier!

Plecăm de la a informa în stradă, beneficiind de spri-
jinul medicilor voluntari care vor acorda consultații dar 
vor face și  investigații (ecografie și mamografie) gratuite.
Vom programa persoanele la consultații acum, la începu-
tul lunii octombrie”, au transmis organizatorii.

M.C.H.

Modul în care se fac angajările în cadrul CE 
Oltenia a fost dintotdeauna îndoielnic. Dar, în 
această perioadă, s-a atins poate maximum de 
iresponsabilitate.  

Oamenilor care li se încheie contracte de mun-
că, la CEO,  nu li se mai testează aptitudinile 
profesionale, nici măcar de fațadă. Mai mult, 

șefii CEO au deschis porțile abuzului, lăsând la alegerea 
șefilor de cariere sau sectoare energetice să-i selecteze 
pe noii ,,mineri și energeticieni”. Și toate astea, pentru că 

Angajările în CEO se fac 
Daniel Burlan, principalu
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CNS ,,Cartel – Alfa” va organiza în zilele 
de 20 și 21 octombrie,în fața Guvernului, 
proteste cu un  număr de aproximativ 
5.000 de participanți. Motivele acțiunilor 
sunt scăderea nivelului de trai, pierderea 
locurilor de muncă, criza energetică, 

Cartel Alfa pregătește protest cu 5.000 de oameni
problemele din sistemul de pensii și 
cele legate de legea dialogului social. 
De asemenea, filiala sindicală Cartel 
Alfa va avea proteste de anvergură, la 
Târgu-Jiu, în data de 18 octombrie.

M.C.H.

pe bază ,,de încredere”! 
ul vinovat Liderii federațiilor sindicale din Complexul Energetic Oltenia au cerut, marți, Directoratu-

lui companiei energetice, majorararea salariului de bază pentru toți salariații, cu suna de 
450 de lei. Sindicaliștii au solicitat și introducerea în viitorul Contract Colectiv de Muncă 
(CCM) a unui articol referitor la participarea salariaților la profit, în contextul declarațiilor 
președintelui Directoratului care a spus, public, că în acest an, CEO o să aibă un rezultat fi-
nanciar pozitiv din care se vor acoperi și pierderile din anii anteriori.

Sindicatele din CEO solicită participarea angajaților companiei 
la profi t! Câți bani ar putea primi minerii și energeticienii!

Angajații CEO vor putea primi o parte din pro-
fitul companiei energetice, dacă propunerea șefilor 
federațiilor sindicale privind participarea salariaților 
la profit va fi inclusă în Contractul Colectiv de Mun-
că aflat în vigoare.

În prezent, repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile co-
merciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome este reglementată 
de un act normativ adoptat în 2001 de Guvernul 
României și prevede că aceste entități ,,care s-au 
angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi 
cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare 
a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot 
acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul 
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază 
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în 
exerciţiul financiar de referinţă”.

Mai mult, în decembrie 2020, senatul a adoptat 
un proiect de lege în sensul acesta, care prevede 
că, ,,prin contractele  colective de muncă aplicabile 
se poate stabili o cotă procentuală diferită de cea 

prevăzută la alin.(5), dar care nu poate fi mai mică 
de 7,5%, și nici mai mare de 25%”.

De prevederile acestei legi ar putea beneficia 
salariații care au o vechime de minimum 12 luni în 
relația de muncă cu angajatorul. 

Proiectul de lege a ajuns, la începutul anului 
trecut, la Camera Deputaților, însă nu a fost pus 
pe ordinea de zi. 

De atunci, Guvernul a dat aviz negativ initiative 
legislative, la fel ca și trei comisii importante din 
Camera Deputaților: Comisia juridical, de discipli-
nă și imunități, Comisia pentru muncă și protecție 
socială și Comisia pentru industrii și servicii.

Federațiile sindicale au solicitat Directoratului 
CEO majorarea cu 450 de lei a salariilor tuturor 
angajaților, începând cu prima zi a anului viitor, 
suma reprezentând diferența dintre salariul minim 
pe economie prognozat pentru anul 2023 și salariul 
minim actual, urmând ca negocierea colectivă a sa-
larizării personalului să se realizeze în conformitate 
cu prevederile CCM.

CLAUDIU MATEI

Daniel Burlan ,,merge pe încrederea în șefii de unități”, 
ei înșiși puși în funcții de partide, lideri de sindicat, sau 
afaceriști din județ cu interese mari în zonele miniere.

Singurul vinovat pentru această stare de lucruri, vă-
zut de sindicaliști, este șeful CEO, Daniel Burlan. Acesta 
se confruntă pentru prima dată cu niște acuații foarte 
grave și pe față. 

Liderii Sindicatului Termo Energia Craiova II arată 
că Daniel Burlan este ,,bătut”, chiar de propriile sale 
afirmații. 

,,(…) Managerul Complexului Energetic Oltenia, Daniel 
Burlan, a spus că ritmul pensionărilor în companie a cres-
cut, așa că și angajările se fac pe repede înainte. ,,Ritmul 
de ieșire la pensie este foarte mare, este aproape imposibil 
de la lună la lună să facem evaluarea personalului care 
vine în loc (!!) ”, a spus Burlan, citat în presa locală.

Cu alte cuvinte, spun reprezentanții sindicatului de la 
termocentralele din Dolj,   ,,dacă primele 600 de angajări 
s-au făcut în baza unei selecții de dosare, restul, până 
la 1.400, și cele care se fac în continuare, se bazează pe 
ceea ce solicită șefii de unități. Să-l cităm pe Daniel Bur-
lan, care este și președintele Directoratului CEO: ,,Mergem 
pe încredere (…) în responsabilitatea șefilor de unități”. Nu 
examen,nu concurs, nu profesionalism sau competență ci 
,,angajare pe incredere ". E halucinant ,,Este sistem ener-
getic!”, a exclamat Florin Cimpoieru, vicepreședintele 
Sindicatului Termo Energia Craiova II.

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

,,Să renunţăm, odată pentru totdeauna, la prejudecata ,,Să renunţăm, odată pentru totdeauna, la prejudecata 
conform căreia România trebuie să fi e o piaţă extrem conform căreia România trebuie să fi e o piaţă extrem 
de ieftină a forţei de muncă”!de ieftină a forţei de muncă”!

Implicaţiile deosebite ale depopulării României, 
cu aspecte dramatice în mediul rural!

În multe privinţe, în toate jude-
ţele României, dar, cu deose-
bire în satele şi comunele ţării 

s-au schimbat multe lucruri, pentru 
că se au în vedere unele elemente de 
infrastructură, aducţiune de apă şi 
conducte de canalizare, de surse lo-
cale de energie electrică, de internet 
prin cablu, ca un motiv de a ne în-
treba aproape retoric: dar, de fapt, 
ce mai este astăzi satul, atât cât mai 
supravieţuieşte ca o entitate adminis-
trativă şi teritorială sau ca o struc-
tură tradiţională de viaţă? De multe 
ori, vorbim despre sat sau despre 
comună, nu doar ca despre anumite 
forme administrative care au rezultat 
prin emiterea legii din 1968, pentru 
că de la o zi la alta, parcă se impu-
ne tot mai mult găsirea unor soluţii 
bazate pe noi criterii pentru a putea 
defini în termeni adecvaţi mediul ru-
ral din ţara noastră, un fel de preo-
cupare care determină o nouă viziune 
şi o altă perspectivă de a caracteriza 

o serie de localități rurale din Româ-
nia. Dar, cu toate acestea, numai în 
ultimii cinci ani, declinul demografic 
din România s-a agravat ca urmare 
a creşterii numărului de decese cu 
23%, iar, mortalitatea infantilă este 
şi ea în creştere! Spre exemplu, po-
pulaţia României a început anul 2017 
cu un declin demografic în creştere 
continuă, pierzând în prima lună din 
anul 2017 aproximativ 13.705 locu-
itori, mai ales că datele Institutului 
Naţional de Statistică (INS) evidenţia-
ză faptul că avem cel mai mic număr 
de născuţi-vii de după 1876 şi cel mai 
mare spor negativ din întreaga isto-
rie, cu menţiunea că despre avorturi 
nu vorbeşte nimeni la nivel guverna-
mental sau parlamentar! Unele date 
oficiale ilustrează faptul că în Italia 
sunt 1.151.395 de români, ceea ce 
înseamnă «o comunitate în contra-
tendinţă», ce continuă să crească de-
oarece românii reprezintă 21,5% din 
totalul străinilor angajaţi în această 
ţară, iar, mai mult de jumătate din-
tre ei desfăşoară o muncă neadecvată 
diplomei de studii! De altfel, pe plan 
global, Henry Kissinger, Bill Gates, 

Klaus Schwab şi Yuval Noah Harari 
excelează ca sacerdoții cei mai înfocați 
ai cultului eugeniei umane, iar, lor li 
se adaugă, din păcate, și susținătorii 
Agendei ONU pentru Dezvoltare Du-
rabilă 2030, promotori devotați, și ei, 
ai «subțierii turmei umane» (sic!!!), 
cum a spus cândva defunctul prinţ 
Philip al Regatului Unit, iar, alţii, cum 
ar fi Joachim Schnellnhuber, consili-
er pentru climă al Papei, se pronunță 
deschis pentru o populație umană sub 
un miliard, care ar fi «sustenabilă», 
mai ales că manipularea pandemică 
şi punerea în aplicare a sinistrei idei 
pare tot mai posibilă, iar, cercetările 
arată, de cateva decenii, că unul din-
tre cei mai eficienți «agenți» ai diminu-
ării populației umane este așa-numita 
«agricultură științifică modernă», prin 
utilizarea unor agrochimice toxice şi 
pesticide prezentate mincinos drept 
sigure şi salvatoare soluţii globaliste 
pentru situaţia unei viitoare crize de 
hrană a omenirii!

Numărul românilor care lucrează, 
legal sau illegal, în străinătate, 
poate ajunge la peste 3 milioane şi 
jumătate de persoane! 

Aşteptăm cu nerăbdare momentul 
în care va trebui să renunţăm o dată 
pentru totdeauna la prejudecata con-
form căreia România trebuie să fie o 
piaţă extrem de ieftină a forţei de mun-
că! La nivelul ţării noastre, mai mult 
ca sigur că trebuie analizată întreaga  
perspectivă a redresării agriculturii de 
subzistență, pentru că studii recente 
de piață prin care se măsoară raportul 
existent între practicile de comerț mo-
derne și cele tradiționale, evidențiază 
cu deosebită pregnanţă creşterea ro-
lului unor piețe tradiționale, ceea ce 
demonstrează faptul că satul româ-
nesc păstrează în sine o aură mira-
culoasă a stabilităţii, de multe ori 
ignorată de către autorități, în care se 
regăsesc şi acele culturi agricole orga-
nizate în structuri de ferme, de livezi 
cu pomi fructiferi destul de roditori şi 
apreciaţi, poame şi pometuri, băuturi 

distilate produse din fruc-
te de pădure, adică, rachi-
uri tari, la care se adaugă 
ouăle de casă, brânzeturi 
tradiţionale în saramură, 
care devin şi importan-
te surse de venituri, dar, 
care nu aduc pentru toţi 
bunăstarea, deşi, asigură 
multe bunuri dintre cele 
necesare traiului. Poate că 
partea plină a paharului 
vine tocmai din partea ce-
lei considerate a fi agricul-
tura de subzistență, fiind 
şi cea care dă şi un loc de 
muncă la sătenii din me-
diul rural. Cu toate aces-
tea, dincolo de statisticile 
oficiale, numărul români-
lor care lucrează, legal sau 
ilegal în străinătate, poate 
ajunge la peste 3 milioane 
şi jumătate de persoane, 
iar în privinţa natalită-
ţii, situaţia se dovedeşte 
mult mai complicată şi 
mai grea. Datele statistice 
demonstrează că în vreme 
ce în România anului 1990 se con-
stata că 23,7% din totalul populaţiei 
era constituită din copiii cu vârsta de 
până la 14 ani, peste aproape trei de-
cenii ponderea copiilor de aceeaşi vâr-
stă din totalul populaţiei s-a redus la 
sub 15 %, iar scăderea neverosimilă 
de până la 8,5% care este consemna-
tă în ultiimii şapte-opt ani constituie 
cea mai dureroasă situaţie care pu-
tea fi înregistrată în ultima perioadă 
în ţările Uniunii Europene. Astfel, se 
estimează că populaţia României va 
scădea până aproape de anul 2060, la 
numai 17. 308. 000 de locuitori, aces-
ta numărându-se printre cele mai 
mari declinuri demografice din UE, 
astfel că raportul ce se stabileşte între 
numărul celor trecuţi de 65 de ani şi 
întregul volum al populaţiei active, cu 
vârste cuprinse între 15 - 64 de ani, 
se va mări alarmant, depăşind chiar 
60% până în jurul anului 2060. În 
astfel de condiţii, satul românesc este 
ameninţat să dispară, în pofida faptu-
lui că mulţi oameni doresc un trai tot 
mai bun şi parcă mulţi dintre aceştia 
consideră că în afara ţării noastre sau 
chiar în marile oraşe, viaţa poate să 
fie mai uşoară. Pentru că suntem în 
lumea paradoxurilor în care sustrage-
rea de la realitate conduce la destruc-
turarea personalităţii omului, să mai 
spunem că în România, numărul de 
locuințe depășește numărul de familii 
- aproximativ 8 milioane de locuințe 
la 7,2 milioane de familii, mai ales că 
amploarea fenomenului migrației din 
ultimii ani a generat un dezechilibru 
al cererii și ofertei, cu suprapopula-
rea unor centre urbane și o incidență 
ridicată a locuințelor neocupate în al-
tele. Procentul locuințelor vacante din 
România, de 16%, se numără printre 
cele mai ridicate din lume! În acest 

moment, 1,28 de milioane de locuințe 
din România sunt rămase goale, iar, 
fenomenul migrației masive se supra-
pune peste un altul, la fel de îngri-
jorător, deoarece, România este una 
dintre țările cu cea mai mare viteză de 
scădere a populației din lume. Se pre-
conizează că, până în 2050, populației 
țării va scădea cu peste 15%, ceea 
ce înseamnă că, dacă în 2011 eram, 
conform datelor recensământului, 
circa 20 de milioane de români, până 
în 2050 vom mai fi doar 17 milioane!! 
Din punctul de vedere al nivelului 
sărăciei, România este pe locul 2 în 
Uniunea Europeană, însă condițiile 
de locuire sunt cele mai scăzute din 
Europa, aşa cum se precizează în do-
cumentul elaborat de Ministerul Dez-
voltării Regionale și Administrației 
Publice. Să mai subliniem faptul că 
fondul imobiliar se deteriorează rapid 
din cauza întreținerii necorespun-
zătoare și a gestionării inadecvate a 
clădirilor multifamiliale vechi şi mul-
te familii cu venituri scăzute și medii 
locuiesc în clădiri care sunt monu-
mente istorice sau în clădiri cu un 
risc seismic ridicat precum și în car-
tiere dărăpănate, acestea neavând la 
dispoziție resursele necesare pentru a 
realiza îmbunătățirile necesare. Aces-
te clădiri reprezintă un pericol pentru 
public și o amenințare la adresa pa-
trimoniului arhitectural al României, 
chiar a imaginii orașelor, dar ele pot fi 
considerate ca oportunități de revita-
lizare a cartierelor. Sunt şi situaţii în 
care orașele importante ale României 
continuă să se confrunte în același 
timp cu fenomenul extinderii urbane 
rapide și cu pierderi de populație, cu 
implicații negative pentru durabilita-
tea măsurilor cu efect asupra mediu-
lui, tot ca un paradox habitaţional! 
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Despre Împăratul Teodosie cel Mare Despre Împăratul Teodosie cel Mare 
şi despre rolul său în viaţa creştinăşi despre rolul său în viaţa creştină

Fiecare trăieşte un sentiment al previziunilor 
pesimiste, când asociază satul tradiţional cu un 
loc pustiit şi chiar uitat de lume! 

Prin lipsa reformelor necesare, am putea con-
stata că o parte și mai mare din populația tânără 
dinamică a României pleacă din ţară ca să caute 
oportunități prin emigrare sau ca multe dintre car-
tierele istorice ale țării să continue să se deterio-
reze și să fie expuse riscului seismic ce a devastat 
uneori zone întinse din București cu aproape 45 de 
ani în urmă! De multe ori, trebuie să recunoaştem 
că fiecare trăieşte un sentiment al previziunilor pe-
simiste, când asociază satul tradiţional cu un loc 
pustiit şi chiar uitat de lume, dar în multe situaţii, 
omul simte că nu poate trăi fără liniştea satului, 
fără locul în  care se poate odihni pe deplin, în care 
îşi reface capacitatea de efort, acolo unde şi timpul 
se scurge mai lent, unde la ceas de seară se poate 
socializa cu un vecin, cu o rudă, cu un prieten sau 
cu o cunoştinţă. În multe privinţe, mediul rural şi 
satul tradiţional din ţara noastră se caracterizează 
printr-un acut proces de îmbătrânire şi depopulare, 
de cele mai multe ori ruralul este subfinanţat de la 
buget, cu toate că politicienii din toate formaţiuni-
le politice invocă rolul micilor gospodării ţărăneşti 
şi al fermelor de familie, acest lucru petrecându-
se mai ales în preajma alegerilor, dar, din păcate, 
aceste lucruri promiţătoare şi ademenitoare lipsesc 
aproape cu desăvârşire din ceea ce se invocă a fi 
o strategie de autentică dezvoltare şi de redresare 
a ţării. Ca o reverberaţie a unei istorii zbuciuma-
te, se spune că locuitorii satelor, deoarece cultivă 
pământul şi produc bunuri pentru hrană, fie se-
mănând  ogorul, fie crescând animale, se dovedesc 
a fi mai statornici în credinţa lor decât oamenii de 
la oraş, decât salariaţii din întreprinderi, care mi-
zează mai mult pe propriile lor posibilităţi şi mai 
puţin pe cele care li se vor înfăţişa prin credinţă 
şi prin spiritualitate, dincolo de aspiraţiile lor. Prin 
acest aspect, ţăranul pare mai umil, mai smerit, 
ştiind că o mare parte dintre aspectele mediului 
său de viaţă se dovedesc a fi mai departe de influ-
enţele exterioare, iar acest aspect de raport cauzal 
se reflectă în cutume şi în tradiţii de veacuri, foarte 
valoroase, care sunt moştenite din moşi-strămoşi. 
Putem spune că ţara noastră înfăţişează o imagi-
ne a contrastelor, cu atâţia oameni capabili, dar şi 
cu multe personaje care fac deliciul presei străine! 
De multe ori, administraţia locală, nu trebuie de-
cât să-i creeze condiţii săteanului, oferindu-i cu în-
credere infrastructura, prin reducerea birocrației, 
a corupţiei, pentru că oamenii ştiu ceea ce au de 
făcut, de aceea, refacerea patrimoniului naţional îşi 
va afla menirea, tot de la oamenii satului! De bună 
seamă, de la sistematizarea forțată preconizată de 
către fostul regim, până la construcţiile tradiţionale 
care au fost demolate nemilos şi înlocuite cu case 
de vacanţă, după câteva decenii se constată cu sur-
prindere că românii şi-au destructurat singuri sa-
tul, deşi pare ceva mai curat, cu uliţe asfaltate, dar, 
în felul acesta, nu se arată a mai fi un sat românesc 
autentic, dar, nici un sat pretins occidental, ci, se 
încearcă o aspirație a mimetismului, deși este in-
vocată mereu tradiția proverbială a mediului rural 
românesc. Se poate aprecia că în ultimele decenii, 
locuitorii satelor noastre, nu au avut o evoluţie ba-
zată pe echilibrul coordonatelor dezvoltării, pentru 
că într-un fel deosebit s-au petrecut lucrurile în 
câmpia Bărăganului sau în partea de sud a Mol-
dovei, chiar cu totul deosebit în zona Transilvaniei 
sau în cea a Dobrogei, fiindcă lumea satului nu era 
întrutotul confuză şi debusolată în urmă cu aproa-
pe 30 de ani şi puternic maculată de metehnele 
unei aşa-zise societăţi neo-capitaliste, aburită cu 
incantaţiile «democraţiei originale» de tip balcanic. 
De altfel, europenii au fost de multe ori speriaţi, 
de-a lungul timpului, de românii:  mâncători de le-
bede, cerşetori, hoţi, proxeneţi, iar, în mod parado-
xal, acum sunt îngrijoraţi de clasa noastră politică, 
în pofida faptului că jocurile acestei clase incom-
petente şi corupte e pe placul acestora! România 
are toate şansele să devină în următoarele decenii o 
societate de consum, cu avantajele şi dezavantajele 
ei, deoarece, hypermarket-urile vor împânzi ţara, 
oferind spre vânzare, aproape exclusiv, produse din 
import. Iar, în sistemul «laissez-faire» al tehno-glo-
balismului, rolul României va fi să înghită o parte 
din supraproducţia statelor avansate, nicidecum să 
devină un producător competitiv. În aceste condiţii, 
banii pentru consum vor fi asiguraţi din împrumu-
turi, pentru că atât populaţia, cât şi statul se vor 
îndatora la sânge, cu munca «la negru» în străină-
tate şi cu o industrie de «asamblare», când forţa de 
muncă ieftină va fi singurul avantaj real al econo-
miei româneşti. (VA URMA)

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Reflecţii istorico-teologice

Teodosie cel Mare (numele roman fiind Fla-
vius Theodosius) s-a născut pe 11 ianua-
rie 347 la Cauca în nord-vestul provinciei 

romane Hispania (azi Coca, în Spania). Era fiul 
generalului Flavius Theodosius cel Bătrân, mama 
sa numindu-se Thermantia,  iar, ambii săi părinți 
erau creștini ortodocși( ). S-a căsătorit cu Aelia 
Flacilla, de la care a avut doi fii, Arcadie și Ho-
norius (urmașii săi la tron), și o fiică, Pulcheria. 
Soția sa, Aelia Flacilla (cunoscută și ca Placilla 
sau Plachilla), este prăznuită ca sfântă pe data de 
14 septembrie. Atât Aelia, cât și fiica sa Pulcheria 
au murit în anul în 385. Mai târziu, Teodosiu s-a 
căsătorit cu Galla, fiica împăratului Valentinian 
I, cu care a avut o fiică, Galla Placidia, viitoarea 
mamă a împăratului Valentinian al III-lea. Mer-
gând pe urmele tatălui său, Teodosie îmbrățișează 
și el cariera militară, ajungând la demnitatea de 
dux în provincia Moesia superioară în anul 374, 
după ce se distinsese în bătăliile purtate împo-
triva sarmaților la Dunărea de Jos( ). La scurt 
timp însă, datorită faptului că tatăl său (genera-
lul roman Flavius Theodosius cel Bătrân) căzuse 
în dizgrație și fusese executat la ordinul împăra-
tului Valentinian I, Teodosie s-a retras la moșiile 
sale în Spania (în 376), aparent temându-se de 
persecuțiile împăratului din cauza legăturilor sale 
de familie. Dar, reputația sa din domeniul militar 
nu a fost uitată, și după moartea lui Valentini-
an I, urmașii acestuia, co-împărații Valentinian 
al II-lea și Grațian, l-au rechemat pe Teodosie, 
încredințându-i comanda unei noi campanii împo-
triva sarmaților. După o serie de victorii, Teodosie 
a câștigat rangul de magister militum per Illyri-
cum, iar în anul 378 împăratul Grațian l-a desem-
nat drept co-împărat (Augustus) pentru partea de 
răsărit a imperiului roman, după ce fostul co-îm-
părat Valens fusese ucis de către goți în bătălia de 
la Adrianopol. Drept urmare nu era permisă decât 
existenţa Bisericii Catolice, dar, prin decretul lui 
Teodosie din 28 februarie 380, se adăugă terme-
nului catolicus, care însemna universal, adică 
Biserica universală, spre deosebire de secte aşa 
cum precizase pentru prima oară Sfântul Ignatie 
al Antiohiei, şi semnificaţia de ortodox, drept cre-
dincios ( ). 

Cu siguranţă că aceste măsuri nu au fost puse 
în practică cu stricteţe, dar ne dau indicaţii precise 
cu privire la orientarea politică a Statului, garant 
de acum al Ortodoxiei. La această legislaţie trebu-
ie amintitasi preocuparea pentru conduita preoţi-
lor, a clerului în general, tradusă prin numeroase 
exigente de ordin moral: adulterul şi homosexu-
alitatea fiind sever pedepsite. După moartea lui 
Gratian în 383, uzurpatorul Maxim era convins că 
Imperiul i-a fost dat de Dumnezeu, interesându-
se de problemele Bisericii şi condamnându-l pe 
Valentinian pentru politica sa de favorizare a aria-
nismului, persecuta pe manihei. În 384, tribunalul 
imperial pe care-l prezida, confirma condamnarea 
la moarte a lui Priscilian, un episcop spaniol pe 
care un sinod local ţinut la Bordeaux îl declarase 
maniheu, fapt care a suscitat oprobiul a numeroşi 
episcopi printre care Martin de Tours şi totoda-
tă începutul unei schisme în rândul episcopatu-

lui din Galia. El 
va fi considerat 
de discipolii săi 
drept martir. 
Această miş-
care declanşa-
tă de omorârea 
lui Priscilian va 
dura până în 
sec. V-VI ( ). 

P e n t r u 
această perioa-
dă, nu pot fi ui-
tate lucrările Si-
nodului al II-lea 
ecumenic ţinute 
la Constantino-
pol în primăva-
ra anului 381. 
Tema acestui si-
nod a fost erezia 

lui Macedonie, cunoscută sub numele de erezia 
pnevmatomaha, deoarece era împotriva dumne-
zeirii Sfântului Duh ( ). Acest Macedonie făcea 
din Sfântul Duh o creatură, o persoană mai mică 
decât Tatăl şi Fiul. Erezia sa a fost combatutasi 
s-a hotărât că Sfântul Duh este a treia persoană 
a Sfintei Treimi, egală cu ele şi prin urmare i se 
cuvine aceeaşi cinstire. S-au redactat acum şi ul-
timele 5 articole ale Crezului, confirmându-se tot-
odată valabilitatea hotărârilor Sinodului de la Ni-
ceea. Garanţi pentru toate acestea au fost numiţi: 
Nectarie, episcopul Constantinopolului, Timotei al 
Alexandriei, Grigorie de Nyssa, Diodor de Tars, la 
car s-a alăturat chiar şi episcopul Tomisului, Ghe-
rontie. Prezenţa să ne arată prestigiul de care se 
bucura Biserica pe care o reprezenta, păstrătoare 
a credinţei adevărate. La Sinodul al II-lea s-au luat 
de asemenea importante hotărâri în privinţa orga-
nizării bisericeşti. Astfel, în privinţa comunităţilor 
bisericeşti din provincii, acestea urmau să fie gru-
pate în unităţi mai mari corespunzătoare dioceze-
lor laice. La Niceea se hotărâse deja că episcopul 
din metropola provinciei (mitropolitul) să aibă au-
toritate asupra episcopilor din eparhia (provincia) 
să. Acum se face un pas mai departe. Mitropolitul 
din centrul diocezei avea autoritate asupra celor-
lalţi mitropoliţi. De această hotărâre profita mi-
tropoliţii din Antiohia, care îşi exercită autoritatea 
asupra diocezei Orientului, de Alexandria asupra 
Egiptului şi Nubiei, Cezareea Capadociei asupra 
diocezei Pontului, de Efes asupra diocezei Asia, 
de Heracleea asupra diocezei Traciei ( ). Prin cel 
de-al treilea canon, Sinodul al II-lea Ecumenic a 
hotărât că episcopul de Constantinopol să poarte 
numele de patriarh şi să fie în rang “primul după 
episcopul Romei”, deoarece Constantinopolul era 
nouă Romă. Observăm că în justificarea rangului 
episcopului de Constantinopol se ţinea seama de 
faptul că el era capitala Imperiului. Ridicarea în 
rang a episcopului de Constantinopol a nemulţu-
mit pe ceilalţi episcopi din centre apostolice pre-
cum: Roma, Antiohia, Alexandria. Papa Damasus 
nu a recunoscut aceste hotărâri ale canonului al 
III-lea, convocând chiar un sinod la Roma, la care 
a invitat şi episcopi din Orient, dar aceştia nu au 
venit, ei participând la un alt sinod local organizat 
de Teodosie I la Constantinopol. La Roma nu au 
fost trimişi decât nişte observatori, iar papa Da-
masus împreună cu Ambrozie al Mediolanului au 
suportat cu greu acest afront. Se pare că Teodosie 
a dat un ordin prin care urma să se alcătuiască 
ordinea de întâietate pentru toate scaunele mitro-
politane din Imperiu, luând naştere astfel prima 
Notiţia episcopatum ( ). Va urma) 

VALENTIN DANIEL CORNESCU, licenţiat 
Facult. de Teologie Ortodoxă şi Facult. 

de Drept Craiova Craiova
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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 Dacia Solenza, 
unic proprietar, taxe la zi, 
stare perfectă de funcționare. 
Tel.: 0769826381 
 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 profund regret 

vă aducem la cunoștință 

trecerea la cele veșnice a 

dragei noastre mamă, soa-

cră și bunică, IORDAN 

MAGDALENA. 

Dumnezeu să îi lumine-

ze calea spre veșnicie! 

Trupul neînsuflețit este 

depus la capela cimitirului 

Vădeni. Slujba de înmor-

mântare va avea loc joi, 29 

septembrie, la orele 12.00, 

la Biserica Nașterea Maicii 

Domnului din Vădeni.

Familia

 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.

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

INFORMARE
   

Această informare este efectuată de:  Primaria Comu-
nei Bustuchin, cu sediul în comuna Bustuchin, sat Bus-
tuchin, str. Principală, nr.66 jud. Gorj pentru obiectivul 

de investitii REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEME 
DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BUSTUCHIN, JUDEȚUL 
GORJ ce va fi amplasat în comuna Bustuchin, jud. Gorj.                                                                                                                                            

Această investiție este nouă.                                                                                                                         

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ul-

terioare.        

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 

cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 

contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.                                                              

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi 

recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: co-

muna Bustuchin, sat Bustuchin, str. Principala, nr.66 jud. 

Gorj

S.C. RATIPEST PROD S.R.L anunţă publicul interesat 

asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ - IN-

TRODUCERE TEREN DIN ZONA M3 ÎN M2 A ÎN SCOPUL 

CONSTRUIRII UNEI BAZE DE AGREMENT, RESTAU-

RANT, AQUA PARC - cu amplasament în oraş Bumbeşti 

Jiu, sat Curtişoara, nr. 211 A, judeţul Gorj.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind 

etapa de încadrare, prin care planul se supune procedurii 

de adoptare fără aviz de mediu, poate fi consultată în zilele 

de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 

76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 

Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publică-

rii.

În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se 

va emite decizia etapei de încadrare.
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Nu numai clima este un aliat natural al fermie-
rului, când este folosită corespunzător, ci şi unele 
organisme şi microorganisme din sol. În majorita-
tea situaţiilor, odată cu arătura trebuie introduse 
în sol şi importante cantităţi de materie organică 
vegetală ca, rădăcini sau tulpini ale plantelor de 
cultură sau din flora spontană. Dacă acestea vor fi 
lăsate peste iarnă la suprafaţa solului degradarea 
și descompunerea lor va fi pe lângă foarte înceată 
şi prea puţin utilă fermierilor. 

Introduse în sol acestea vor fi preluate de o 
mulţime de animale existente aici, râme, insecte, 
rozătoare şi microorganisme, dintre care cele mai 
importante sunt bacteriile nitrificatoare, care înce-
pând cu lignina şi continuând cu celelalte grupe de 
substanţe componente ale materiei organice vege-
tale le vor prelucra pe acestea şi restituite solului, 
din care sunt originare, pot participa la îmbogăţirea 
acestuia în humus, sursa fertilităţii naturale a so-
lului. 

De asemenea introduse în sol aceste materii îm-
bunătăţesc structura şi textura acestuia facilitând 
pătrunderea apei, aerului şi rădăcinilor în sol. Prin 
natura lor râmele, consumatoare numai de materie 
organică vegetală moartă pe care o prelucrează prin 
tubul lor digestiv şi o restituie  solului, săpând ga-
leriile proprii în căutarea acesteia contribuie foarte 
mult la afânarea solului, la îmbunătăţirea insuşiri-
lor fizice, şi nu numai, ale sale. Dacă arăturile vor fi 
efectuate toamna aceste vieţuitoare nu vor fi afec-
tate de organele active ale plugurilor, căci la data 
efectuării acestor lucrări ele sunt retrase adânc în 
sol, pentru hibernare. 

Dacă arăturile vor fi efectuate primăvara, şi mai 
ales primăvara târziu, râmele sunt deja active în 
statele superioare ale solului, unde se află materia-
lul organic şi deci vor fi afectate, distruse, de orga-
nele active ale plugurilor precum şi de aer dar mai 
ales de radiaţiile solare ce pătrund în sol. Aşadar ne 
ucidem poate cel mai important sprijin din sol, în 
loc să beneficiem gratuit de ajutorul lui. 

Prin introducerea în sol a materiilor organice 
odată cu putrezirea, descompunerea lor, vor dis-
pare şi agenţii patogeni cantonaţi pe ele, mai ales 
ciupercile patogene. 

La suprafaţa solului aceste resturi vegetale sunt 
adăposturi foarte bune pentru multe specii de in-
secte şi ciuperci patogene împotriva vicisitudinilor 
iernii. 

Totodară arând toamna şi lăsând terenul în 
,,brazdă crudă” adică foarte afânat, cu multe go-
luri în care va pătrunde apa, zăpada şi frigul care 
vor conduce sigur la distrugerea formelor de rezis-
tenţă peste iarnă, spori, ouă, larve, pupe sau adulţi, 
ale multor agenţi patogeni, se uşurează mult păs-
trarea la cote superioare și a stării de sănătate a 
plantelor de cultură. 

Tinerețea e un anotimp, dar să nu uităm 
că bătrânii se bucură în fiecare an de 

primăvară.           Ion VELICAN

Ogoarele de toamnă se execută obligatoriu cu 
plugul singur, fără grapă stelată, tocmai pentru 
a facilita realizarea unei arături foarte înfoiată. Nu 
trebuie să ne sperie apariţia unor brazede mari căci 
acestea vor fi sfărâmate de îngheţ–dezgheţ pe par-
cursul iernii.

Reducând pe cale naturală rezerva din sol de 
agenţi patogeni se va reduce mult virulenţa, frec-
venţa şi intensitatea atacului acestora, şi astfel cul-
turile fiind mai sănătoase vor produce recolte mai 
bogate şi de calitate mai bună şi se va reduce mult 
cantitatea de pesticide, produse artificiale, de sin-
teză, ce se vor aplica pe plante şi sol. 

În acest mod contribuim indirect la diminuarea 
poluării mediului înconjurător în general şi a solu-
lui în special. 

În marile goluri din arătura de toamnă se acu-
mulează şi o cantitate mult mai mare de apă din 
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Făceți-vă un mare bine, arați terenul toamna

precipitaţii şi printr-o simplă grăpare, la zvântarea 
solului primăvara timpuriu, se va păstra apa timp 
mai îndelungat în sol. 

Unii fermieri consideră că arătura de toamnă 
este o cheltuială suplimentară, când de fapt ea este 
doar o cheltuială anticipată extreme de profita-
bilă. 

Comparativ cu arătura de primăvară cea de 
toamnă mai aduce și un spor de producţie de 10 
– 15 %. Iată deci și un alt motiv pentru efectuarea 
ei. Arând primăvara pentru însămânţările de pri-
măvară nu se poate realiza nici un pat germinativ 
de calitate şi astfel este afectat negativ potenţialul 
de producţie al seminţelor folosite, precum şi efec-
tul îngrăşămintelor chimice, de altfel tare scumpe, 
administrate. 

Să luăm ca exemplu cultura de porumb şi să 
schiţăm ,,un scenariu de coşmar” privind agro-
tehnica acesteia. 

Casa – amplasăm cultura pe un teren împro-
priu, cu exces deseori stagnant de apă, cu multe 
resturi vegetale mari, uneori neîncorporate, o ară-
tură de primăvară târzie, pe sol umed, neuniformă 
şi cu multe înfundături ale plugului. 

Patul germinativ va fi pregătit necorespunzător, 
cu mulţi bulgări şi la adâncimi variabile de la 0 la 
12 cm. 

Adâncimea de semănat va fi şi ea extrem de ne-
uniformă, de la 0 cm la 12 cm, cănd de fapt pe te-
renurile noastre trebuie să fie de 5 – 6 cm. Practic  
unele boabe vor râmâne pe afară şi vor fi distruse 
de soare sau consumate de păsările sălbatice, iar 
altele vor fi incorporate la adâncimi chiar duble faţă 
ce cele specifice, şi cu siguranţă plantulele nu vor 
putea străbate un strat de sol atât de gros şi vor 
pieri înainte de răsărire. 

Masa – o vom ,,asigura” prin neîncorporare de 
gunoi de grajd sau de îngrăşăminte chimice, nici 
măcar cele 7 kg azot substanţă activă/to de resturi 
vegetale încorporate pentru stimularea nitrificării 
acestora, ci doar prin ceea ce asigură ,,mama na-
tură”, adică fertilitatea naturală a solului. 

Rasa - o vor asigura boabele din pătul, când se 
ştie bine că la soiurile şi hibrizii aflaţi acum în cul-
tură potenţialul de producţie scade cu 10 %  în fie-
care an de cultivare ulterior hibridării. 

Dacă hibridul respectiv este şi unul tardiv, căci 
am auzit noi că dă producţii foarte mari, dar nu 
este adecvat zonei noastre, avem algoritmul total 
al risipei de fonduri şi rezultatelor mai mult decât 
nesatisfăcătoare. 

Acesta este exemplu perfect de ,,aşa nu”. Este 
uşor de înţeles că procedând exact invers decât în 
acest scenariu rezultatele pot fi mulţumitoare. Iată 
de ce mă văd nevoit să insist din nou asupra efec-
tuării ogoarelor de toamnă. Să nu uitaţi niciodată 
stimați fermieri că ,,cea mai proastă arătură de 

toamnă dă rezultate net superioare celei mai 
bune arături de primăvară”.    

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

consultați cartea mea  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

 sau - 0764 471 206 - permanent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
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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A venit ora de-
butului pentru 
baschetbaliștii de la 

CSM Târgu Jiu. Gorjenii joa-
că, în această seară, de la ora 
18.30, cu CSM Târgu Mureș. 
Antrenorul gazdelor, Claudiu 
Alionescu, este încrezător în-
tr-un rezultat pozitiv, în ciu-
da bilanțului din partidele 
amicale. Din fericire, tot lo-
tul este apt pentru meciul cu 
nou-promovata. Americanul 
Gerard Davis nu a  fost păs-
trat la Târgu-Jiu, iar oficialii 
formației noastre încă sunt în 
căutări pentru a coopta ulti-
mul jucător străin.

,,Chiar dacă întâlnim o 
echipă nou-promovată, este 
o echipă cu pretenții, cu un 
roster bun de jucători, ce au 
o vastă experiență în Liga 
Națională. Au și tineri jucători 
localnici, dornici de afirmare, 
astfel că, pentru noi, se anunță 
un meci destul de greu. În 
același timp, consider că și noi 
ne-am remediat problemele pe 
care le-am avut în perioada 
precompetițională. Am lucrat 
mai mult pe partea de apăra-
re și sper ca apărarea să fie 
cheia succesului. Tot lotul este 
apt, sperăm să nu apară acci-
dentări pe ultima sută de me-
tri, iar, împreună cu suporterii, 
să ne bucurăm de o victorie”, a 
declarat Alionescu.

Începând cu noul sezon, 
echipele din LNBM vor fi obli-

Se reia LNBM! Alionescu: Sper să 
ne bucurăm de prima victorie

gate să aibă doi jucători ro-
mâni pe teren în prima repri-
ză și unul pe întreaga durată 
a reprizei secunde. Totuși, 
când se va aplica și ordi-
nul Ministrului Tineretului 
și Sportului, Eduard Novak, 
care prevede obligativitatea 
unei ponderi de cel puțin 40% 
a sportivilor români la toate 
competițiile naționale inter-
cluburi, pe parchet vor trebui 
folosiți doi români pe toată 
durata confruntării. Aliones-
cu crede că acest lucru ar pu-
tea face diferența în LNBM.

,,În momentul de față, nu 
știm exact care este regula 
pentru repriza a doua. Con-
form regulamentului Federației 
Române de Baschet, se joacă 
cu un român. În momentul în 
care normele vor fi publicate, 
se va trece la doi români. Sper 
ca, până la ora meciului, să 
știm concret ce se întâmplă. 
Dacă se va materializa, va fi 
destul de interesant. Este o re-
gulă nouă pentru toată lumea 
și acolo, cred eu, că se va face 
și diferență. Cine se va adap-
ta mai bine la această regulă 
va avea de câștigat”, a adău-
gat antrenorul. FRB  a schim-
bat și sistemul competițional. 
Formatul clasic a fost înlocuit 
de unul cu conferințe. U-BT 
Cluj-Napoca, BC CSU Sibiu, 
SCM U Craiova, FC Argeș 
Pitești, CSM Târgu Mureș, 
CSM Ploiești, Rapid București 

și CSM VSKC Miercurea Ciuc 
sunt adversarele gorjenilor.

,,Am tot spus-o, cred că 
era mai bine cu sistemul cel 
vechi. Anul trecut, a fost un 
campionat destul de echili-
brat, în care s-au produs mul-
te surprzie. S-a adoptat acest 
sistem și am declarat, încă 
de la început, că am picat în 
conferința mai grea. Trebuie 
să ne vedem de drumul nostru 

și, la final, să ne îndeplinim 
obiectivul, acela de a rămâne 
în Liga Națională”, a precizat 
Alionescu.

LOT CSM TÂRGU JIU
Jucători: Porter Troupe, 

Camil Berculescu, Alexandru 
Berca, Andrei Bărăgan, Andrei 
Gheorghe, Bogdan Penciu, 
Octavian Ilie, Răzvan Pavel, 
Andriy Agafonov, Dylan Frye, 

Shamiel Shawn Stevenson, 
Tyler Michel Creammer, 
Alexandru Mitu şi Flavius 
Toropu.

Staff: Claudiu Alionescu 
(antrenor principal), Alexan-
dru Gliga (antrenor secund), 
Alin Drondoie (kinetoterape-
ut), Patrick Toma (preparator 
fizic) şi Andreea Garcia (fizio-
terapeut). 

CĂTĂLIN PASĂRE

Dacă echipa mare a fost 
învinsă dramatic la sfârșitul 
săptămânii, Junioarele 2 și 3 
de la CSM Târgu Jiu au în-
registrat succese în weeken-
dul trecut. Echipa pregătită 
de Andrei Enache a trecut cu 
32-23, pe teren propriu, de 
CSS Caracal. Raluca Chiriac, 
cu opt goluri, a fost cea mai 
bună handbalistă din tabăra 
gorjencelor, fiind urmată de 
Diana Rogoveanu și Cristina 
Chirea, ambele cu câte cinci 
goluri marcate. Trupa gor-
jeană este liderul seriei după 
primele două runde, în care a 
câștigat ambele confruntări.

,,A fost o victorie mai grea 
decât o arată scorul împotri-
va unei echipe cu jucătoare 
valoroase. Am avut momente 
foarte bune, dar și momente 
slăbuțe, care sunt totuși speci-
fice vârstei. Încercăm să elimi-
năm ușor această inconstanță 
și sper să reușim pe viitor. 
Victoriile nu sunt obiectivul 
principal al nostru! Nu suntem 

Victorii pentru Junioarele 2 și 3Victorii pentru Junioarele 2 și 3

ipocriți, vrem să câștigăm fie-
care meci, dar obiectivul nos-
tru este ca fetele să crească 
pentru a le putea forma pen-
tru viitor. Am văzut responsa-
bilitate, personalitate în teren 
și astă mă interesează foarte 
mult”, a declarat antrenorul 
Andrei Enache.

CSM Târgu Jiu, Junioa-
re 2: Daria Dumitru, Vanesa 
Podăriţa – Raluca Chiriac 8g, 
Rebeca Rasoveanu, Beatrice 
Popescu, Ancuţa Minodora 
3g, Alesia Cismaşu 2g, Cris-
tina Chirea 5g, Alina Burlan, 
Alexandra Vieru 3g, Alexan-
dra Popescu 4g, Diana Rogo-
veanu 5g, Ştefania Buşe 2g. 
Antrenor: Andrei Enache. 
Tot două victorii consecutive 
a bifat și formația pregătită 
de Radu Costel. Junioarele 3 
s-au impus la Turnu Severin, 
acolo unde au trecut de gaz-
dele de la CSS Drobeta Turnu 
Severin, scor 24-19.  Cea mai 
bună marcatoare din tabăra 
vizitatoarelor a fost Ştefania 

Buşe, care a înscris de șapte 
ori. Ea a fost urmată de Bea-
trice Popescu, cu șase goluri. 

,,Un meci destul de dificil. 
Mă aşteptam ca, după înfrân-
gerea suferită în faţa Sibiului, 
gazdele să îşi apere orgoliul 
cu mai multă forţă. Suferim un 
pic la capitolul omogenitate, 
dar şi la prospeţimea fizică. 
Avem cele trei fete, surorile Po-
pescu şi Ştefania Buşe, care 
au evoluat destul de mult în 
meciul câştigat de junioarele 
2 ale CSM în faţa Caracalului. 
Înca nu prezentăm un joc care 
să ne mulţumească pe deplin. 
La acest nivel, de junioare 3, 
nici nu putem emite astfel de 
pretenţii. Încercăm să 
scăpăm de greşelile in-
dividuale şi de ratările 
din situaţii de singur cu 
portarul. Sper ca, de la 
meci la meci, să arătăm 
o altă atitudine care să 
ne permită, la finalul ce-
lor 50 de minute, să ne 
bucurăm şi de evoluţie, 
nu doar de rezultat”, a 
spus antrenorul Radu 
Costel după meci.

CSM Târgu Jiu, 
Junioare 3: Teodora 
Rușeț, Cleopatra Pîs-
laru, Raisa Pagnejer, 
Patrizia Ştefu, Dana 
Totan, Anastasia Gă-
vănescu, Andrada Vă-
duva, Beatrice Popes-
cu, Ștefania Ciobanu, 
Alexandra Popescu, 

Maria Cîrciumariu, Cătălina 
Ungureanu, Maria Cojocaru, 
Ștefania Bușe, Carla Logăs-
cu, Andreea Mindoiu. Antre-
nor: Radu Costel.

Junioarele 2 vor juca la 
Slatina în runda următoare, 
iar Junioarele 3 primesc vizi-
ta formației CSS Sibiu.

CĂTĂLIN PASĂRE
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România - Bosnia-Herţegovina 4-1 (1-0)
Au evoluat echipele:
România: 1. Ionuţ Radu - 2. Andrei Raţiu, 17. Adrian Rus (5. Ionuţ Nedelcearu, 83), 15. Andrei 

Burcă, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin (6. Tudor Băluţă, 65), 22. Darius Olaru - 20. Dennis Man 
(23. Andrei Cordea, 64), 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 13. Deian Sorescu (3. Mario Camora, 56) - 7. 
Denis Alibec (9. George Puşcaş, 64). Selecţioner: Edward Iordănescu. Rezerve neutilizate: 12. Horaţiu 
Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu - 4. Cristian Manea, 8. Alexandru Cicâldău, 14. Daniel Boloca, 19. 
Florin Tănase, 21. Florinel Coman.

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj - 3. Besim Serbecic, 18. Adnan Kovacevic (6. Sinisa Sanicanin, 
25), 16. Hrvoje Milicevic (15. Haris Duljevic, 46) - 21. Amar Dedic, 19. Dario Saric (11. Edin Dzeko, 71), 
13. Gojko Cimirot (8. Vladan Danilovic, 46), 10. Amer Gojak, 2. Eldar Civic (5. Sead Kolasinac, 61) - 9. 
Smail Prevljak (căpitan), 23. Ermedin Demirovic. Selecţioner: Ivailo Petev. Rezerve neutilizate: 12. 
Ibrahim Sehic, 22. Kenan Piric - 4. Mateo Susic, 7. Muhamed Besic, 14. Sanjin Prcic, 17. Kenan Kodro-
Maksumic, 20. Dino Hotic.

Naţionala de fotbal a României a învins 
echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 
4-1 (1-0), luni seara, pe Stadionul Ra-

pid-Giuleşti din Bucureşti. Meciul a contat pen-
tru Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor. Din 
păcate, victoria tricolorilor a fost anulată de suc-
cesul Finlandei în Muntenegru, 0-2, iar naționala 
noastră a retrogradat în Liga C. Dennis Man (38), 
George Puşcaş (73, 86) şi Andrei Raţiu (79) au mar-
cat pentru România, într-un meci în care căpitanul 
Universității Craiova, Nicușor Bancu, a contribuit 
decisiv la trei din cele patru goluri ale primei repre-
zentative. Pentru oaspeţi, care erau deja promovaţi 
în Liga A, a înscris Edin Dzeko (77). La finalul con-
fruntării, selecționerul Edward Iordănescu, s-a de-
clarat mulțumit de acțiunea din luna septembrie, 
dar și de atitudinea unor jucători.

„Cu puțină șansă, puteam aduce șase puncte, nu 
doar 4. Consider că tot ce a fost compromis s-a în-
tâmplat în iunie, și totul s-a întâmplat cu o singură 
echipă. În dubla cu Bosnia am luat trei puncte, dar 
am fi meritat și în tur cel puțin un punct. La fel cum 
și din acțiunea cu Finlanda am fi putut obține mai 
mult decât un punct. Măcar în unul dintre meciurile 
din deplasare cu Bosnia și Finlanda, dacă reușeam 
să avem mai puțină șansă, am fi reușit. Aș vrea să 
vorbesc despre echipă, despre băieți, salut atitudi-
nea lor, ce au făcut în acțiunea această, mă gândesc 
la Pușcaș, Băluță, Man, care a revenit și el. Sunt în 
continuare jucători care ne lipsesc, mă gândesc la 
Ianis Hagi, Mihăilă, Vlad Chiricheș și exemplele pot 
continua. Cred că spiritul și atitudinea din această 
seară, la fel și cu Finlanda, reprezintă viitorul, nu 
trecutul.  Trebuie continuitate, omogenitate la echi-
pa națională, sunt 3-4 zile în care poți lucra, nu poți 
experimenta mult. În iunie a fost diferit, nu am avut 
soluții, acum mi-am permis să fac asta. Mi-aș dori 
un nucleu la națională de 30 de jucători care să fie 
permanenți, cine are exprimare și dă totul în tricoul 
echipei naționale să intre cât mai mult, să îți câștigi 
locul greu la echipa națională. Cred că e corect să 
avem o discuție cu conducerea Federației, oameni 
care ne-au sprijinit necondiționat, oameni deschiși 
dialogului, cu care putem analiza și trage concluzii”, 
a precizat Iordănescu. Marți, directorul tehnic al 

România a retrogradat în Liga C, dar Iordănescu România a retrogradat în Liga C, dar Iordănescu 
rămâne în funcțierămâne în funcție

FRF, Mihai Stoichiță, a anunțat că Edi Iordănescu 
o să rămână la echipa națională.

„Acest final ne face să continuăm cu Edi Iordă-
nescu după ce am văzut în ultimele două meciuri, 
modul în care lucrează la federaţie, pentru felul în 
care lucrează în teritoriu. Acum, să vedem ce facem 
în calificările următoare. Depinde de strategia preşe-

dintelui şi de cei care fac parte din conducerea fede-
raţiei. Nu ne schimbăm de la o zi la alta” , a declarat 
fostul antrenor.

Edi Iordănescu (44 de ani) a ajuns la echipa 
națională a României pe 26 ianuarie 2022, iar con-
tractul său este valabil până în iunie 2024. 

CĂTĂLIN PASĂRE


