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INCREDIBIL! Pentru ce a vrut Strîmbulescu INCREDIBIL! Pentru ce a vrut Strîmbulescu 

să plătească 235.000 de lei! Descoperirea viceprimarului Coica!să plătească 235.000 de lei! Descoperirea viceprimarului Coica!

Declarație bombă: Bobaru și-a dat de gol fi ul, 
la SICE! Firma care a lucrat la Școala Bumbesti-Jiu 
a prestat, în paralel, și la vila juniorului

Bucătăria lui Fabi: 
Spumă de supă 
cremă de gulii
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CEO: Milioane de lei pentru CEO: Milioane de lei pentru 
ghirlande și role ghirlande și role 

Complexul Energetic Oltenia 
intenționează să achiziționeze ghir-
lande și role de peste 3,5 milioane de 
lei. Contractul a fost împărțit în patru 
loturi. 
„Ghirlandele role D5g, D3g şi rolele 
singulare sunt componente deosebit 
de importante ale benzilor transportoa-
re, atât din punct de vedere funcțional, 
cât şi economic, prin costurile ridicate 
pe care le impun pentru asigurarea 
funcționării utilajelor în parametrii pro-
iectaţi. Ghirlandele role D5g, D3g şi 
rolele singulare vor fi utilizate pentru 
realizarea programelor de mentenanță 
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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

Blestemul dezbinării şi al păcatului 
trădării la români!

Motto: „Bătrânețe, haine gre-
le.” - Cântec al Mariei Tănase

Am rămas profund mișcat 
și chiar afectat când, 
joi dimineață, aflat la 

Peștișani, m-am dus pentru a 
cumpăra o pâine și să-mi beau 
obișnuita cafea la terasa Mini-
marketului din apropiere, deținut 
de patroana Lili, de loc din 
Drăgoiești, fost sat aparținător al 
comunei Brădiceni, acum amân-
două localitățile făcând parte din 
comuna Peștișani.   

ION CĂPRUCIU, DIN MAN-
TAUA LUI GEO DUMITRESCU! 
Știind-o vecină cu bunul meu 
prieten Ion Căpruciu – poet con-
sacrat ce are botezul, adică girul 
marelui și regretatului descope-
ritor de talente Geo Dumitrescu, 
fost Redactor șef al revistei Ro-
mânia literară pe care-a plămă-
dit-o și botezat-o așa cum este 
și astăzi, transformând-o radi-
cal din Gazeta literară, o copie a 
moscovitei Literaturnaia gazeta.

Nu-l mai văzusem din primă-
vară, la București, când am tăi-
făsuit pe îndelete la o cafea pe 
terasa restaurantului Intermace-
donia, din Piața Iancului, și mi-a 
înmânat niște manuscrise origi-
nale cu poeme, din care-am pu-
blicat în Gorjeanul și în Flacăra 
lui Adrian Păunescu, alt emul al 
lui Geo Dumitrescu, ce ținea ru-
brica Atelier în nou născuta, pe 
atunci, Românie literară.

Bunul meu prieten Ion Căpru-
ciu îmi mai da câte un telefon, mă 
întreba de sănătate și dacă mai 
am poezii de-ale domniei sale. 
Mai aveam și acum îmi pare rău 
că i-am spus adevărul, din prici-
na căruia nu mi-a mai trimis și 
alte poeme originale și calde pre-
cum pâinea coaptă.

Cum nu mă mai sunase de-
mult, am intrat la idei și, între-
bând-o dacă l-a mai văzut pe ve-
cinul ei Ion Căpruciu, mi-a zis că 
nu și că poate o fi trecut la cele 

veșnice. Dar Doamna Lili, ca o doamnă 
ce este, i-a dat un telefon mamei sale 
s-o întrebe, care i-a spus că distinsul 
domn Ion Căpruciu este la un Azil de 
bătrâni! O veste groaznică. Și mi-am 
adus aminte și măcar două versuri 
din celebra melodie a Mariei Tănase, 
pomenită în motto: „Bătrânețe haine 
grele,/ Ce n-aș da să scap de ele!”

CRUNTUL DESTIN AL LUI VASI-
LE NICOLCIOU. Abia acum mi-am 
dat seama că, mai demult, Ion Că-
pruciu m-a întrebat, vizibil afectat, 
dacă știu ce-a pățit fostul lui coleg de 
Școală generală la Peștișani, Vasile 
Nicolcioiu. Evident, nu știam. Domnul 
Căpruciu mi-a spus cu năduf: „Ioane, 
l-au băgat la un Azil de bătrâni!” Pen-
tru cei care nu știu cine-a fost Vasile 
Nicolcioiu, amintesc că a activat în 
mișcarea studențească la Universi-
tatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 
avându-l ca șef pe Ștefan Andrei, ol-
tean născut la Podari, județul Dolj, 
într-un punct de lucru al cantonie-
rilor Căilor Ferate Române. Ajunsese 
secretar cu probleme internaționale 
al UTC și mai târziu cel mai valoros 
ministru de Externe al României de la 
Nicolae Titulescu încoace. Ei bine, fiul 
de notar din Peștișani, Vasile Nicolcio-
iu, a ocupat mai mulți ani funcția de 
Șef al cancelariei președintelui Nico-
lae Ceaușescu, fiindu-i credincios lui 
Ceaușescu – la fel ca și celebrul mi-
nistru de Externe Ștefan Andrei până 
în ultimele sale clipe.

Dar de ce ne-am lungit așa de 
mult? Pentru că, spre ghinionul lui, 
Vasile Nicolcoiu a fost terfelit în presa 
jegoasă și postdecembristă exact de 
soția lui măritată urgent cu un afro-
american, de care s-a despărțit rapid, 
și de propriul fiu.

NERECUNOȘTINȚA FIULUI AD-
OPTIV. Asta n-ar fi nimic, dar Vasile 
Nicolcioiu a fost dat afară și din pro-
pria casă de aceeași doi infami: mamă 
și fiu! Rămas pe drumuri, Vasile Ni-
colcioiu a fost luat de fratele lui, Emil 
Nicolcoiu, fost ministru de externe 
și, la acea vreme, pensionar și deci 
vârstnic. Iar înainte de a se prăpădi 
Emil Nicolcoiu, i-a lăsat cu limbă de 

moarte fiului său înfiat, Ion Blendea, 
dintr-o familia săracă din Peștișani, 
pe care l-a crescut și l-a făcut om, să 
aibă grijă de Vasile Nicolcioiu. Atâta 
grijă a avut, încât l-a dus la un Azil 
de bătrâni și nu mai știe nimeni ni-
mic de el.

NU JUDEC PE NIMENI, NU DAU 
CU PARUL! Poetul Ion Căpruciu îmi 
spusese, la ultima convorbire tele-
fonică, intenția lui de a mai scoate 
un volum pe poezii și în anul 2022. 
Numai că, ai lui copii – unul mare 
director pe la DACIA, în Mioveni, iar 
celălalt director într-o mare bancă, 
ambii avuți, primul cu trei case, al 
doilea cu cinci case – au vrut altfel. 
Și iată-l pe Ion Căpruciu la Azilul de 
bătrâni, la fel ca fostul lui coleg din 
Școala generală făcută la Peștișani.

MÂHNIREA DIN URMĂ. Ion 
Căpruciu rămăsese văduv după 
dispariția Doamnei Tincuța Căpru-
ciu, născută Bojincă, cea care i-a fost 
o soață iubitoare, mamă a doi băieți 
reușiți în viață dar ingrați, și-a con-
struit o casă ca o vilă la Drăgoiești-
Brădiceni, comuna Peștișani. Ca s-o 
termine cu cheltuiala mai puțină, în 
ani din urmă își punea singur par-
chetul în multele camere de la casa 
cu etaj. „Ioane, pe aici se alege praful 
de munca mea!”, îmi zicea Domnia 
Sa cu mâhnire. 

ION PREDOȘANU
 
P.S. Azi, supărat, n-am scris ni-

mic de politică și politicieni. Nu re-
gret! În mod sigur, n-au făcut nici 
măcar un lucru bun pentru țară! 
(Ion Predoșanu)

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

Grădina cu fl ori
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
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În ultimul timp, carierele 
parcă sunt ,,sate fără câini”, 
tone de cărbune și fier dis-
părând ,,!în ceață”, fără ca 
administrația CEO să facă o 
situație cu privire la aceste 
situații. Astfel, poliția a dat 
peste un astfel de caz, de furt 
de fier vechi, unul minor de 

Carierele miniere ale CEO, la mâna hoțilorCarierele miniere ale CEO, la mâna hoților
Chiar dacă administrația CEO alocă zeci de milioane de 
lei pe serviciile de pază, furturile în carierele miniere, 
cu greu pot fi stăvilite, fiind chiar la ordinea zilei. De-a 
lungul anilor, jaful din cariere apărea în presă, de multe 
ori, ca fiind coordonat chiar din interiorul unităților 
companiei.

altfel,  după ce a surprins în 
flagrant, în aceeași zi, doi hoți 
de cărtbune. ,,La data de 28 
septembrie a.c., polițiști din ca-
drul Poliției Orașului Rovinari 
au fost sesizați de către un 
agent de securitate, angajat al 
unei cariere miniere din orașul 
Rovinari, cu privire la faptul 

că în proximitatea acesteia un 
bărbat transportă fier vechi cu 
un atelaj hipo. Polițiștii s-au 
deplasat în zona indicată, de-
pistând în flagrant pe DC 71 
Fărcășești, un bărbat de 34 
de ani, din orașul Rovinari, în 
timp ce transporta fier vechi 
cu un atelaj hipo. Cantitatea 
de fier vechi sustrasă a fost 
ridicată în vederea continuării 
cercetărilor, prejudiciul fiind 
în curs de estimare. Polițiștii 
efectuează cercetări în cadrul 
unui dosar penal, sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii de 
furt”, a transmis IPJ Gorj.

M.C.H.

Prima încercare eșuată

Viceprimarul municipiului 
Târgu-Jiu, Gabriel Coica, a 
dezvăluit, joi, pe contul per-
sonal de pe o rețea de socia-
lizare, cum ,,preparase” Doru 
Strîmbulescu, fostul manager 
al Centrului de Cercetare, Do-
cumentare și Promovare „Con-
stantin Brâncuși”, procedurile 
pentru realizarea busturilor 
soților Arethia și Gheorghe 
Tătărescu, pentru amplasarea 
cărora fusese estimat un bu-
get de 300.000 de lei.

,,Inițial, în luna ianuarie 
2021, managerul Strîmbules-
cu s-a angajat în scris că va 
demara „realizarea unui con-
curs de proiecte artistice în co-
laborare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici din România, secția 
Sculptură”, însă, ulterior, acest 
proiect a trenat în mod inexpli-
cabil, fiindu-mi prezentate tot 
felul de motive ridicole. În cele 
din urmă, managerul Strîmbu-
lescu nu a mai organizat niciun 
fel de concurs național, dar la 
sfârșitul anului 2021 a trans-
mis Primăriei un proces-verbal 
al unei „comisii de jurizare” 
care, după evaluarea unor 
schițe în creion, ale unui singur 
autor, a stabilit că sunt cele 
mai bune, cu toate că „juriul” 
n-a avut cu ce să le compare! 
Implicit, aceeași comisie a sta-
bilit că singurul participant la 
așa-zisul „concurs național”, 
care de fapt nu avusese loc, 
sculptorul L.M., este, „firește”, 
cel mai în măsură să realizeze 
busturile soților Tătărescu. Pe 
lângă schițele în creion care 
frapau prin lipsa de asemăna-
re cu familia Tătărescu, proce-

INCREDIBIL! Pentru ce a vrut Strîmbulescu să plătească 235.000 de 
lei! Descoperirea viceprimarului Coica!
Cheltuirea nechibzuită a banilor publici a fost una din îndeletnicirile lui Doru 
Strîmbulescu, în perioada în care a ocupat postul de manager al Centrului de 
Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, iar 
taberele de scultură, la care doar pentru cazare și masă erau plătiți peste 70.000 de 
lei, sunt doar unul din exemplele amintite de presa locală. Ultimul ,,tun” pe care-l 
pregătise Strîmbulescu, cu doar câteva săptămâni înainte de finalizarea mandatului, 
frizează penalul de-a dreptul și vizează modalitatea în care acesta voia să atribuie 
unui sculptor agreat, realizarea busturilor soților Tătărescu, pentru care convenise 
să plătească suma  de 234.500 de lei cu titlu de drepturi de autor. ,,Scheleții” din 
ipsos, pentru care trebuiau plătiți banii, erau deja realizați, înainte de finalizarea 
oricărui concurs de proiecte artistice, și au fost descoperiți într-una din încăperile 
instituției, aflată în reabilitare, în prezent, condusă de Strîmbulescu până în urmă 
cu o lună și jumătate.

sul-verbal de „jurizare” a fost 
însoțit și de un deviz estimativ, 
în care se preciza clar că din 
bugetul de 300.000 lei, suma 
de 234.500 lei era reprezentată 
de „DREPTURI DE AUTOR”!!!”, 
a arătat viceprimarul.

Pe urmele ,,operelor” din 
gips

Cu alte cuvinte, potrivit 
documentelor postate de vice-
primarul Coica, fostul mana-
ger Strîmbulescu, convocase o 
comisie formată din câțiva oa-
meni de cultură ,,de-ai casei”, 
prezenți la toate sindrofiile or-
ganizate de acesta, care evalu-
aseră niște schițe ale sculpto-
rului Laurențiu Mogoșanu, iar 
acesta își evaluase ,,operele” 
la 3 miliarde de lei vechi. Cum 
Coica nu a acceptat varianta 

scurtă a lui Strîmbulescu de 
a ajunge la bani, fostul ma-
nager a trecut la planul ,,B”. 
,,Astfel, domnul Strîmbulescu 
s-a reapucat de treabă, în sti-
lu-i propriu și inconfundabil, 
organizând nu unul, ci două 
concursuri! Dacă despre pri-
mul concurs nu se cunosc prea 
multe detalii, în afara anunțului 
nr. 786/19.05.2022 neexis-
tând alte informații publice, al 
doilea concurs îl poziționează 
pe managerul Strîmbulescu în 
sfera penalului. Astfel, în data 
de 19 iulie a.c., pe site-ul Cen-
trului Brâncuși era anunțat ca-
lendarul concursului nr. 817, 
care prevedea, în mod expres, 
pe lângă alte termene interme-
diare, că în data de 8 august 
aveau să fie anunțate rezulta-
tele finale. Apoi, și peste acest 
concurs s-a așternut aceeași 
liniște de mormânt, care n-a 

încetat nici măcar în data de 8 
august, când ar fi trebuit să fie 
anunțate rezultatele! De fapt, 
managerul Strîmbulescu avea 
din nou un singur participant 
la noul așa-zis concurs, același 
sculptor L.M.! (…) Totuși, mana-
gerul Strîmbulescu s-a asigurat 
că-și păstrează două poziții 
libere, din urmă, în Registrul 
de intrare-ieșire al Centrului 
Brâncuși, pe care le-am desco-
perit personal și le-am barat, cu 
prilejul unei verificări pe care am 
efectuat-o în data de 17 august 
a.c., moment la care ar fi trebu-
it să fie deja afișate rezultatele 
așa-zisului concurs național. 
Practic, managerul Strîmbu-
lescu intenționa să organizeze 
jurizarea busturilor trimise de 
sculptorul L.M. la sfârșitul lunii 
august, adică în afara calen-
darului oficial al „concursului”, 
odată cu vernisarea creațiilor 
de la tabăra de sculptură și 
pictură, contra unui onorariu de 
„jurizare” suplimentar, firește”, 
a dezvăluit Coica. 

,,Scheleții” din dulapul lui 
Strîmbulescu

Așadar, și după a doua 
,,extragere”, Strîmbulescu 
l-a găsit pe același sculptor, 
Laurențiu Mogoșanu, pentru a 
realiza cele două busturi. Nu-
mai că, surpriza a venit, după 
ce Strîmbulescu nu a mai fost 
manager. De fapt, cele două 
busturi fuseseră realizate și 
expediate la Centrul Brâncuși, 
iar timp de mai bine de un an, 
fostul manager a tot încercat 
să ajungă la bani. ,,Zilele tre-
cute, într-unul dintre spațiile 
aflate în administrarea Cen-
trului Brâncuși au fost identifi-
cate două cutii despre care se 
știa doar că au fost aduse de 
la autogară, la începutul lunii 
august, de către unul dintre 
angajații Centrului, expedito-
rul menționat pe ambalaj fiind 
același artist L.M., care solicita 
„234.500 lei – drepturi de au-
tor”, L.M. S-a procedat la des-
chiderea cutiilor și, conținutul, 
două machete în ipsos repre-
zentând familia Tătărescu, în 
viziunea, cel mai probabil, a 
creatorului „Smetiei de la Po-
dul Jiului”, poate fi admirat în 
toată splendoarea lui în foto-
grafiile alăturate”, a precizat 
viceprimarul Gabriel Coica.

Trebuie spus că busturile 
lui Gheorghe și Arethia Tătă-
rescu, care erau amplasate în 
parcul de pe strada Geneva 
din Târgu-Jiu, au fost demon-
tate de pe socluri, în urmă 
cu patru ani, și depozitate la 
Muzeul Județean, pentru că 
nu aveau aviz de la Ministerul 
Culturii, iar ulterior au fost 
mutate în comuna Vladimir, 
la Casa Memorială a lui Tudor 
Vladimirescu.

CLAUDIU MATEI
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Festivalul Tocanului va fi 
organizat duminică, 9 octom-
brie, la Novaci. Dacă doriți 
să cunoașteți mai bine zona 
de sub munte, să gustați re-
numitul tocan de oaie, pre-
gătit de către cei care cresc 
oile așa cum au învățat de la 
străbunici, dacă iubiți dansul 
și cântecul păstoresc, sunt 
așteptați, începând cu ora 
11.00, în zona pieței din oraș.  
Organizatorii și-au propus 
să demonstreze că la Novaci 
încă mai există tradiție, că în 
familiile de păstori se mănân-
că sănătos, gătindu-se după 
rețete folosite de sute de ani, 
că novăcenii știu a învârti 
hora și a iubi frumosul.

Festivalul „Tocanul de No-
vaci” va începe la ora 11:00, 
iar pe parcursul zilei vor avea 
loc mai multe activități, prin-
tre care expoziții cu vânza-
re ale producătorilor locali, 
gastronomie locală, specta-
cole folclorice sau expoziții 
cu produse ale unor meșteri 
populari. La acest festival 
veți putea asista la prepara-
rea vestitului tocan ciobănesc 
care reprezintă hrana milena-
ră a crescătorilor de animale 
din zona montană. Mai multe 
familii de ciobani își vor etala 
măiestria culinară atât în fața 
unui juriu, cât și în fața con-
sumatorilor, aceștia având 
posibilitatea să cumpere și să 
consume produsul. Cu aceas-
tă ocazie veți putea admira 
lucrările meșterilor populari 
invitați la festival, dar și alte 

Festivalul Tocanului, pe 9 Festivalul Tocanului, pe 9 
octombrie, la Novacioctombrie, la Novaci

produse realizate de gospo-
dăriile din Novaci. Și folclorul 
păstoresc va fi adus pe scena 
montată în zona pieței din 
Novaci. Scopul acestui festi-
val este atragerea turiștilor în 
număr cât mai mare în zonă 
pentru a promova satul româ-
nesc, obiceiurile ciobanilor, 
dar și mâncarea tradițională, 
spun organizatori. În plus, cei 
care vor fi prezenți la festival 
au posibilitatea să afle și câ-
teva dintre secretele care stau 
la baza realizării unei mân-
cări gustoase. Carnea, seul, 
fiertul mult, dar și gătitul 
unei cantități mari sunt doar 
câteva dintre aceste secrete.

„Festivalul Tocanului este 
unul dintre puținele festiva-
luri din România cu atestat 
OSIM. Acesta are ca obiectiv 
promovarea produselor gas-
tronomice cu specific ciobă-
nesc, în principal TOCANUL 
DE NOVACI, produs culinar 
din carne de oaie, de aseme-
nea atestat la OSIM”, anunță 
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Gorj. 
Evenimentul este organizat în 
parteneriat cu Asociația Cres-
cătorilor de Ovine și Bovine 
Novaci, Centrul Județean 
pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale 
Gorj, Ansamblul Artistic Pro-
fesionist „Doina Gorjului”, 
Școala Populară de Artă Târ-
gu-Jiu, Liceul Teoretic Novaci 
și Școala Gimnazială Novaci. 

I.I.

Într-o declarație facută la 
poliție,   în urmă cu o lună 
de zile, primarul Constantin 
Bobaru, de la Bumbești-Jiu, 
a dat dovadă, fie de o since-
ritate ieșită din comună, fie 
de prostie. În câteva rânduri 
scrise în fața polițiștilor de 
la Serviciu de Investigare a 
Criminalității Economice, 
din cadrul IPJ Gorj, edilul 
a recunoscut că firma SC 
SPRINT SCAN EXPLORER 
SRL, din Tismana, a prestat 
lucrări în același timp, atât 
la Școală Gimnaziala din localitate, cât 
și la Curtișoara, la locuința fiului edilului 
local, care este polițist. Edilul susține că 
nu știe ce au prestat mai exact lucrătorii 
societății, la casa fiului său, dar dă asi-
gurări că angajații societății respective 
au muncit și în acel loc. Nu se cunoaște, 
până în prezent, dacă între proprietarul 
vilei, Bobaru Constantin Bogdan, și firma 
din Tismana există sau nu un contract 
de prestări servicii. În lipsa unui astfel 
de contract, vorbim de muncă la negru, 
delapidare și de evaziune fiscală.

În cauza privind construcția vilei din 
Curtișoara, ridicată cu încălcarea legii 
de către fiul primarului, cu complicita-

tea tatălui, edil local din Bumbești-Jiu, și a 
unor salariați ai UAT-ului, dosarul se află la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu. 
Deși se vede de la o poștă că în cauză sunt 
ilegalități crase, instituția de justiție încear-
că o mușamalizare a dosarului, făcăndu-se că 
nu vede o serie de noi probe depuse de către 
denunțători. 

Aceste probe au fost trimise, în mod nepro-
fesionist, la Poliția Bumbești Jiu, întocmindu-
se noi dosare penale pe mele celor doi Bobaru 
și nicidecum să se anexeze și acestea dosaru-
lui penal principal. 

Șocant mai este că aceste dosare ajung sa fie 
instrumentate chiar de către Poliția Bumbești 
Jiu, o unitate aflată pe raza localității conduse 
chiar de către cel indicat drept vinovat ( pri-
marul Constantin Bobaru) și la un post unde, 

Declarație bombă: Bobaru și-a dat de gol fi ul, la 
SICE! Firma care a lucrat la Școala Bumbesti-Jiu 
a prestat, în paralel, și la vila juniorului

până nu demult, a lucrat soția lui Constan-
tin Bogdan Bobaru, nora primarului. Practic, 
foștii colegii ai proprietarei vilei din Curtișoara 
verifică, ,,imparțiali", cauza care o privește pe 
polițista Bobaru, transferată între timp la Târ-
gu-Jiu,  și pe soțul ei, ofițer de poliție. 

Practic, din lipsă de profesionalism in cau-
za cu vila Bobaru s-au întocmit trei dosare pe-
nale, unul la Parchetul Local și două la Poliția 
Bumbești-Jiu. Denunțătorii au precizat, în 
repetate rânduri, ofițerului de caz că aceste 
două dosare trebuie conexate celui principal 
dar... degeaba. Și acum se lucrează tot pe trei 
fronturi fară un deznodământ relevant, unitar 
și concret. 

Salariata de la Urbanism și primarul, 
audiați în dosar!

Până în prezent, în dosarul aflat la Parchet 
au fost audiate doar două persoane, salariata 
de la Urbanism, Bloanță Rodica, și primarul 
Bobaru. Denunțul se află depus încă din fe-
bruarie la Parchetul Târgu-Jiu. Au mai fost 
audiați denunțătorii dar s-a evitat deranjarea 
fiului edilului Bobaru care este beneficiarul 
autorizației ilegale de construire a vilei, facili-
tate asigurată de tatăl său, primar al orașului, 
și de subalterni au rudei sale. 

Semnatarul autorizației nu a fost nici el 
audiat și nicio persoană de la firma din Tis-
mana care presta, în același timp, la vila fiului 
primarului și la Școală Gimnazială Bumbești 
Jiu, pentru o investiție de 31 de miliarde de lei 
vechi. Anchetatorilor li s-a părut banal, chiar 
o coincidență, că aceeași societate plătită de 
Bobaru senior, pe bani publici, lucra atât la 
școală gimnazială, cât și la locuința familiei 

fiului aceluiași primar. 
În cauză vorbim, fie de nepăsare, 

fie de lipsă de profesionalism și chiar 
de rea credință în aflarea adevărului și  
sancționarea celor vinovați. Daca mai 
punem la socoteală că declarația prima-
rului este total ignorată și mai vedem 
că poliția din oraș nu face nimic în ce 
două dosare întocmite aiurea-n tramvai, 
ne facem o imagine completă a felului în 
care se face anchetarea, după ureche, a 
acest dosar. Reamintim că și ANI a in-
trat pe fir, urmare a declarațiilor ciudate 
și cu iz de fals ale familiei Bobaru și cele 
ale  contabilei șefe a primăriei.

Confl ict de interese 
și incompatibilitate!

Situația prezentată mai sus, este un 
caz tipic de conflict de interese și incom-
patibilitate pentru primarul Bobaru și 
fiul acestuia, edilului părându-i-se nor-
mal ca firma de construcții să presteze, 
în același timp, și pentru familia sa. 

ANAMARIA STOICA
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CEO: Milioane de lei pentru ghirlande și role 
„Ghirlandele role D5g, D3g şi role-

le singulare sunt componente deose-
bit de importante ale benzilor trans-
portoare, atât din punct de vedere 
funcțional, cât şi economic, prin cos-
turile ridicate pe care le impun pen-
tru asigurarea funcționării utilajelor 
în parametrii proiectaţi. Ghirlandele 
role D5g, D3g şi rolele singulare vor fi 
utilizate pentru realizarea programe-
lor de mentenanță (reparații curente 
ale utilajelor din dotarea carierelor) 
executate cu forțe proprii. Înlocuirea 

Complexul Energetic Oltenia intenționează să achiziționeze ghirlande 
și role de peste 3,5 milioane de lei. Contractul a fost împărțit în patru 
loturi. 

la timp a ghirlandelor role D5g, D3g 
şi rolelor singulare defecte duce la 
reducerea staționărilor datorate de 
incidente și accidente, asigurând re-
alizarea programului de producție”, 
potrivit caietului de sarcini.

Pentru achiziția acestor produse 
ce vor ajunge în cariere, CE Oltenia 
organizează o licitație publică. 

Firmele interesate au termen până 
pe data de 2 noiembrie să depună ce-
rerile sau ofertele de participare.

I.I.

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodicControl medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS

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

__

e în partenariat cue în partenariat cu

1B

t nariat curtenariat cu

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

Costume populare vechi, de peste 100 
de ani, la muzeul din Tismana
Singurul muzeu al portului popular gorjenesc, 
muzeul de la Tismana are costume vechi de 
peste 100 de ani. Aici pot fi admirate aproape 
50 de costume populare din diferite zone ale 
judeţului Gorj. Sunt costume vechi, chiar şi 
de 120 de ani. 

O echipă de specialiști din cadrul Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale Gorj, în frunte cu etnologul Pom-
piliu Ciolacu, a efectuat o vizită la muzeul de la Tis-
mana pentru a face câteva fotografii ce vor fi folosite 
la realizarea unor pliante și a unui album care va 
apărea la editura CJCPCT Gorj. 

Materialele de promovarea vor cuprinde imagini 
ale costumelor populare cele mai reprezentative și 
vor fi distribuite turiștilor interesați. 

Directorul Casei de Cultură George Coșbuc din 
Tismana, Florin Tantan, vrea ca zestrea muzeului 
să crească și se caută mereu costume populare 
tradiționale care încă mai sunt păstrate de oameni 
în gospodării.

„La unele familii din Gorj încă se păstrează mul-
te piese din costumele populare tradiționale purtate 
de oameni la diferite sărbă-
tori. Unele sunt bine păstra-
te și pot fi expuse în muzeu, 
dar din păcate sunt și unele 
care sunt prea deteriorate”, a 
menționat Florin Tantan. 

Autoritățile locale 
intenționează să găsească 
un spațiu mai mare în care 
să păstreze costumele popu-
lare. Cei pasionaţi de artiza-
nat şi culori au ce să vadă în 
acest muzeu. Vă prezentăm 
câteva dintre costumele pe 
care le găsiți la Tismana.

Costum popular feme-
ie zona Oltenia - Mehedinți 
compus din cămașă și poa-
le, împodobite bogat cu paie-
te și mărgele pe roșu, poale, 
șoarțe, postav negru, vechi-
me aproximativ 90 de ani.

Costum popular femeie, 
zona Oltenia, compus din: 
cămașă și poale din pânză 
topită, oprege lână, vechime 

aproximativ 70 de ani.
Costume populare ungurenești din zona Măr-

ginimii Sibiului -  Costum bărbătesc compus din 
cămașă bărbați, pantaloni, vestă, clop și costum 
femeiesc compus din cămașă cu tamburi, poale, 
șoarțe, brâu, vestă, basma, vechime aproximativ 
80-100 de ani.

Muzeul se află chiar în centrul oraşului Tisma-
na. Intrarea este gratuită.

I.I.
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PUZ –ul din Rovinari a PUZ –ul din Rovinari a 
primit undă verdeprimit undă verde

* Necesitatea Planului Urbanistic Zonal a fost dată de 
viitoarea construcție a unui parc fotovoltaic al CEO

Consilierii locali din Rovinari și-au dat acordul pentru con-
struirea unui parc fotovoltaic la cariera din zonă, prin aproba-

rea, în această lună, a Planului Urbanistic Zonal.
,,Este vorba despre construirea unui parc fotovoltaic cu o pu-

tere instalată de cca 110 MW, locul în care va funcționa această 

capacitate energetică este  halda interioară Rovinari-Est Carie-
ra Rovinari, incinta 2_6 oraș Rovinari, județul Gorj”. De aseme-
nea, beneficiarul este  Complexul Energetic Oltenia S.A.

M.C.H.

Consilierii orașului Rovi-
nari au aprobat, în această 
lună, majorarea alocației 
zilnice de hrană, destinată 
persoanelor aflate în mare 
dificultate.

Este vorba despre un 
proiect de hotărâre 
inițiat de primarul 

Robert Filip. Astfel, privind 
aprobarea majorării alocației 
zilnice de hrană  pentru „Ser-
viciul Mobil de Acordare a 
Hranei – Masa pe Roți”, con-
silierii au aprobat această 
măsură, iar în prezent cuan-
tumul acestei alocații se ridi-
că la 25/persoană.

M.C.H.

Rovinari: ,,Masa pe Rovinari: ,,Masa pe 
roți”, alocație majoratăroți”, alocație majorată

Din cercetările efectuate, 
polițiștii au stabilit că cei doi 
bărbați utilizau o autoutili-
tară în vederea transportării 
carbunelui sustras.

Mătăsari: Prinși în timp ce furau 
cărbune, CU TONELE, din carieră!

* Doi bărbați, sub control judiciar

În timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de ser-
viciu, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru 
au depistat, ieri, în flagrant, doi bărbați, în timp ce 
sustrăgeau cărbune dintr-o carieră minieră de pe raza 
localității Mătăsari, anunță IPJ Gorj.

,,Până la momentul depis-
tării de polițiști, aceștia ar fi 
sustras cantitatea de 3000 
kg cărbune, intenționând să 
încarce în autoutilitară încă 

1500 kg cărbune, ce urma să 
fie transportat la domiciliul 
unuia dintre bănuiți.

Cantitatea de 1500 kg 
cărbune a fost predată 
reprezentanților carierei mini-
ere, iar mijlocul de transport 
a fost indisponibilizat pentru 
continuarea cercetărilor. 

Cei doi bărbați de 31 și 
32 de ani din localitatea Mă-
tăsari, bănuiți de săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat, 
au fost reținuți pentru 24 de 
ore și introduși în Centrul de 
Reținere și Arestare Preventi-
vă al IPJ Gorj.

La aceeași dată, bănuiții 
au fost prezentați Parchetu-
lui de pe lângă Judecătoria 
Motru, față de aceștia fiind 
dispusă măsura controlului 
judiciar pentru 30 de zile. Cer-
cetările sunt continuate de 
polițiști în vederea stabilirii 
întregii activități infracționale 
a bărbaților”, a mai transmis 
IPJ Gorj.

M.C.H.
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O nouă creșă în Gorj
Ministerul Dezvoltării a aprobat finanțarea 

a încă 33 de creșe moderne și eficien-
te din punct de vedere energetic, inclu-

se în Programul național de construire de creșe, a 
anunțat ministrul Cseke Attila.

În Gorj va fi construită o creșă mică, pentru câte 
40 de antepreșcolari, în comuna Bălești.

„Ministerul Dezvoltării construiește creșe mo-
derne și prietenoase cu mediul înconjurător, în 
care energia necesară va proveni parțial din surse 
regenerabile”, a precizat ministrul dezvoltării.

Creșele vor fi construite după un proiect tip, ela-
borat de minister, care vine în ajutorul autorităților 
publice locale și care va diminua timpul necesar 
construcției.

Până în prezent, din fonduri guvernamenta-
le și europene (prin PNRR), Ministerul Dezvoltării 
finanțează în proporție de 100% un total de 184 de 
creșe.

I.I.

Prima sărbătoare a lunii octombrie, 
Acoperământul Maicii Domnului

,,Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăz-
nuim. Umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dum-
nezeu, și căutând spre cinstită icoana ta, cu umilință 
grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău acope-
rământ și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău 
Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele 
noastre””.

Acoperământul Maicii Domnului (popular, pe fi-
lieră slavo-rusă: Pocrovul) este o sărbătoare a Mai-
cii Domnului care se prăznuiește la 1 octombrie, în 
amintirea unei minuni întâmplate în biserica Maicii 
Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol, 
pe timpul împăratului Leon al VI-lea „Filozoful” (886 
- 912), când Sfânta Fecioară s-a arătat, în toată mări-
rea ei cerească, Sfântului Andrei cel ,,nebun” pentru 
Hristos, ca ocrotitoare și mijlocitoare a creștinilor. În 
tradiția greacă, această sărbătoare o prăznuiesc înde-
osebi monahii în Sfântul munte Athos. Începând din 
1952, sărbătorirea ei se face în Grecia pe 28 octom-
brie, ca o sărbătoare națională în care se aniversează 
respingerea atacului italian din 1940 asupra Greciei.

Prin secolul al XII-lea, sărbătoarea a fost introdusă 
în Rusia, unde a căpătat o mare popularitate, iar de la 
aceștia a trecut și la români, prăznuindu-se mai mult 
în mânăstiri. În ultima vreme, sărbătoarea a început 
să fie din ce în ce mai cunoscută și mai populară și 
la români, numeroase biserici și mănăstiri din țară și 
din diaspora românească purtând acest hram.

SEMNIFICAȚIA SĂRBĂTORII ,,Sf.Acopermânt”

Sărbătoarea amintește de apariția Maicii Domnu-
lui în cartierul Vlaherne (Blachernae) din Consy, ac-
tualu Istanbul, în Turcia de astăzi. în secolul al X-lea. 
La sfârșitul vieții Sf. Andrei cel Nebun pentru Hris-
tos (Andrei din Constantinopol), acesta, împreună cu 

ucenicul său, Sf. Epifanie și cu mai mulți credincioși 
au văzut-o pe Maica Domnului împreună cu Sf.Ioan 
Botezătorul și cu mai mulți alți sfinți și îngeri, în tim-
pul unei slujbe în Biserica Născătoarei de Dumnezeu 
din Vlaherne. Biserica palatului din Vlaherne adăpos-
tea mai multe relicve ale Maicii Domnului - cămașa, 
acoperământul (maforionul) și parte a brâului aces-
teia, care fuseseră aduse din Țara Sfântă în secolul 
al V-lea.

În acea vreme, Constantinopolul era amenințat de 
primejdia unei invazii (posibil invazia rușilor kieveni 
din 907 sau 911). Maica Domnului a înaintat până în 
mijlocul Bisericii, a îngenuncheat, cu chipul brăzdat 
de lacrimi, și a rămas vreme îndelungată în rugăciu-
ne. Apoi și-a ridicat acoperământul (vălul) și l-a întins 
peste popor, ca pentru a-l ocroti. După arătarea Mai-
cii Domnului, primejdia a fost îndepărtată, iar orașul 
a fost cruțat de suferință și de vărsarea de sânge.

ICOANA ,,SF. ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI”

În icoana Acoperământului Maicii Domnului sunt 
îmbinate două evenimente petrecute în vechea bise-
rică din Vlaherne din Constantinopol la câteva secole 
distanță.

Icoana Cinstitului Acoperământ al Maicii Domnu-
lui o înfățișează pe Născătoarea de Dumnezeu stând 
deasupra credincioșilor, cu mâinile ridicate la rugă-
ciune. De cele două părți sunt înfățișați îngeri. Mai 
jos, în partea dreaptă a icoanei sunt cel mai adesea 
înfățișați Sf. Andrei cel Nebun pentru Hristos și uce-
nicul său Epifanie, care au văzut-o pe Maica Dom-
nului în biserica din Vlaherne, iar alături de ei sunt 
înfățișați cei doisprezece Apostoli, episcopi, sfinte fe-
mei, monahi și mucenici, iar Maica Domnului îți în-
tinde maforionul asupra credincioșilor adunați. Sf. 
Epifanie poartă pe sub manta o tunică, și face ges-
turi de uimire la vederea minunatei apariții a Mai-
cii Domnuluiș Sf. Andrei este înfășurat doar într-o 
manta. Sub imaginea Maicii Domnului, în centrul 
icoanei stă un sfânt tânăr, îmbrăcat într-un stihat 
diaconesc. În mâna stângă poartă un sul de hârtie 
desfășurat, pe care este înscris textul condacului în 
cinstea Născătoarei de Dumnezeu care se cântă la 
Nașterea Domnului (Fecioara astăzi...). Acesta este Sf. 
Cuvios Roman Melodul cunoscutul imnograf a cărui 
pomenire se face în aceeași zi, pe 1 octom-
brie. Acesta este însoțit de corul Bisericii 
și alături de el se găsesc și împăratul Leon 
înțeleptul, împreună cu împărăteasa și pa-
triarhul Constantinopolului. Este posibil ca 
icoana Sfântului Acoperământ, care apare 
relativ târziu în iconografia ortodoxă să fie 
influențată de reprezentarea occidentală a 
Maicii Domnului - Maica Milostivirii (Mater 
Misericordiae), foarte populară în secolele 
XIII-XVI în Occidentul creștin.

BISERICI CU HRAMUL ,,Sf. ACOPERĂMÂNT 
AL MAICII DOMNULUI” în Gorj și în Vâlcea

În județul Gorj biserica sfintei mânăstiri 
Strâmba-Jiu își serbează mâine, 1 octom-
brie 2022, al doilea hram - ,,Acoperământul 
Maicii Domnului”. 

Istoria acestui sfânt locaș de cult religios s-a îm-
plinit între anii 1518 şi 1519, de către membrii fami-
liei Roşianu, boieri de viţă veche, renumiţi pe Valea 
Jiului. Datele existente nu menţionează însă prima 
formă în care s-a construit locaşul de închinare, dacă 
a fost din lemn sau zid. Cert este însă că, pe vremea 
domnitorului Mihai Viteazul, unul dintre urmaşii ve-
chilor ctitori, logofătul Stoichiţă Roşianu a rezidit din 
temelie mănăstirea.

În anul 1724, în ziua de 8 noiembrie, chiliile şi 
acoperişul bisericii au fost măcinate complet de un 
incendiu. Restaurarea s-a făcut cu multă trudă, de 
monahii vieţuitori de aici, în frunte cu egumenul Mi-
trofan. Lucrări de restaurare s-au făcut şi în vremea 
Sfântului Calinic, pe când acesta era episcop la Râm-
nic. De asemenea, în timpul Mitropolitului Nestor 
Vornicescu se repară complet chiliile, se introduce 
apa curentă, se refac zidurile aferente de cutremur 
ale bisericii, se construieşte o anexă pentru gospo-
dărie cu grajd, fânar, cameră şi se înlocuieşte aco-
perişul.

În prezent, stareța Mănăstirii cu hramurile „Sfân-
ta Treime” şi „Acoperământul Maicii Domnului” este 
Monahia Marina Gligor, sub coordonarea căreia, prin 
purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitro-
polit Irineu, s-au realizat cele mai importante lucrări 
de conservare-restaurare din istoria mănăstirii. Ast-
fel, s-a consolidat și restaurant biserica mare (arhi-
tectură și pictură), s-au construit corpuri de chilii șii 
anexe, s-a construit Paraclisul cu hramul „Acoperă-
mântul Maicii Domnului” în care se săvârșesc slujbe-
le zilnice, s-a construit un altar de vară.

La rândul lor, oamenii credincioși din localitatea 
Câineni, județul Vâlcea, se bucură de hramul mânăs-
tirii ,,Sf. Acoperământ al Maicii Domnului” din loca-
litate. Să cinstim și noi această sărbătoare în cinstea 
Maicii Domnului, prin participare la Sf. Liturghie, 
citirea Acatistului Sf. Acoperământ, ajutorarea celor 
bolnavi și săraci și săvârșirea de fapte bune, încât să 
putem cu toți zice: 

,,Fecioara astăzi înainte stând în Biserică, și cu 
cetele sfinților, nevăzut se roagă lui Dumnezeu. În-
gerii cu ierarhii se închină și cu apostolii cu proorocii 
dănțuiescș că pentru noi roagă Născătoarea de Dum-
nezeu pe Dumnezeu cel mai înainte de veci”.    

MARIUS STOCHITOIU
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de implica-

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro

Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Lista de cumpărături pentru 4 porții: 
* 250 grame de gulii;
* 250 ml supă clară de legume;

Spumă de supă cremă de

Pasul 1Pasul 1

* 150 ml smântână lichidă;
* 60 ml de vin alb;

Pasul 2Pasul 2

* 1 ceapă;
* 25 grame de unt;

Pasul 3Pasul 3

* Sare după gust.

Pentru servire:
* 50 ml de lapte;

Pasul 4Pasul 4

* 1 vârf de cuțit de sare;
* 2 linguri ulei de măsline;

Pasul 5Pasul 5

* 4 felii de pâine de secară;
* 4 crenguțe de cimbru verde.

Pasul 6Pasul 6

Modul de preparare:
Toamna, când zilele și nopțile sunt mai răcoroase, 

supa cremă fierbinte este potrivită pentru organismul 
nostru. 

Eu consum legume zilnic, supele cremă sunt de nelip-

Pasul 7Pasul 7

sit din stilul meu de viață. 
Curățăm ceapa, o tăiem cubulețe. Aceleași procedeu 

facem și cu gulia, eu pun gulia pe tocător și cu un cuțit o 

Pasul 8Pasul 8
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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

e gulii
curăț de jur împrejur. 

Într-o oală, adăugăm untul și îl lăsăm să se topească 
iar, când a început să sfârăie puțin, adăugăm ceapa pe 

Pasul 9Pasul 9

care o prăjim de culoarea aurie. 
Adăugăm guliile, amestecăm și prăjim mai departe 

pentru câteva minute. Stingem cu vin alb, lăsăm să sca-

Pasul 10Pasul 10

dă și, numai bine, alcoolul s-a evaporat.
Adăugăm supa clară de legume și smântâna lichidă, 

condimentăm cu sare și fierbem totul la foc mediu, pen-

Pasul 11Pasul 11

tru 25 de minute. 
Între timp, tocăm, folosind tehnica brunoaise, o fe-

lie subțire de gulie. Brunoaise provine din bucătăria 
franțuzească și este o tehnică de tăiere care se traduce 
”cuburi foarte mici”. 

Adăugăm într-o oală puțină apă cu sare și o aducem 
la fiert. Când apa a ajuns la punctul de fierbere, adău-
găm guliile tocate brunoaise și le lăsam pentru un minut 
în apă după care le punem sub jet de apă rece.

 Prin această tehnică își păstrează culoarea și rămân 
al dente, o să avem nevoie de ele pentru decorarea su-
pei. 

Pasul 12Pasul 12

Preîncălzim cuptorul la 160 de grade. Tăiem, 
foarte subțire, 4 felii de pâine. Adăugăm puțin ulei 
de măsline și crenguța de cimbru verde.

Pasul 13Pasul 13

Într-o tavă de copt, punem hârtie pentru gătit, 
feliile de pâine,  peste,  și le dăm la cuptorul preîn-
călzit pentru 4 minute. Se poate pune o tavă deasu-
pra, așa nu se ard. 

Mixăm pentru 5 minute supa cremă într-un ro-

bot de bucătarie, apoi o mai mixăm cu un blender 
de mână pentru două minute. Prin această tehnică, 
o să avem o spumă de supa cremă minunată. 

Într-o oală, adăugăm laptele cu sare. 
Înainte să ajungă la punctul de fierbere, mixăm 

cu blenderul de mână, mixăm laptele până se for-
mează o spumă consistentă. Servim supa cremă 
alături de chipsuri din pâinea de secară, gulii bru-
noaise și spumă de lapte. 

Poftă bună !

Pasul 14Pasul 14
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu ne arată că prin iubirea vrăjmaşilor noştri, răsplata 
dumnezeiască vine ca o revărsare a harului peste oamenii buni, 
ca o punere în lumină a înseși fi rii noastre!  
În Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. 2 Co-

rinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 
(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor), 

în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Orto-
doxă Română, la Sfânta Evanghelie, ni se vorbeşte 
despre o parte din Predica de pe Munte, a Mântu-
itorului Hristos, pe care Sfântul Evanghelist Luca 
o prezintă în capitolul 6 și din care Sfinții Părinți 
au rânduit să se citească în această zi versetele de 
la 31 la 36, pentru că avem spre adâncă reflecţie, 
poate cea mai grea poruncă din toată Evanghelia: 
„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri!”, la care se adaugă în-
demnul: ,,Faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi; bine-
cuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, rugaţi-vă pentru 
cei ce vă fac necazuri” (Luca 6, 27-28), mai ales că 
pare greu, dacă nu, chiar imposibil de împlinit acest 
cuvânt, pentru că nu înțelegem de multe ori, de ce 
ni se adresează nouă acest îndemn și pentru că nu 
știm cu adevărat ceea ce înseamnă a iubi, pentru 
că suntem tentați să vedem în orice poruncă dum-
nezeiască şi măsura (prea) înaltă, prin dificultatea 
punerii în practică şi atunci când e vorba să ne iu-
bim vrăjmașii, mai apare și un soi de revoltă, de 
împotrivire a firii noastre! Acest scurt fragment bi-
blic, de doar șase versete, care se va citi în această 
Duminică face parte dintr-o cuvântare a Domnului 
cunoscută sub numele de «Predica de pe munte», 
rostită de către Mântuitorul Iisus Hristos «în loc de 
șes» (Lc. 6,17) şi cuprinzând o versiune mai scurtă 
a Fericirilor, urmată de îndemnurile adresate celor 
care împlinesc sau, dimpotrivă, nu împlinesc po-
runcile Legii, apoi de seria de îndemnuri practice 
ale aplicării poruncii iubirii aproapelui în viața de 
zi cu zi, cuprinse în acest fragment duminical, con-
tinuate până la sfârșitul capitolului al șaselea cu 
alte îndemnuri și pilde, precum cele referitoare la 
ajutorarea și nejudecarea aproapelui şi respectarea 
poruncilor dumnezeiești care aduc trăinicie vieții 
omului, mai ales că în acest fel, Dumnezeu ne arată 
că prin iubirea vrăjmaşilor noştri, răsplata dumne-
zeiască vine ca o revărsare a harului peste oamenii 
buni, ca o punere în lumină a înseși firii noastre!

,,Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, 
faceţi-le şi voi asemenea. Şi, dacă iubiţi pe 
cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea”? 

Ca să începem cu începutul, putem spune că 
primul dintre îndemnurile cuprinse în Evanghelia 
Duminicii a 19-a după Rusalii este rostirea pozitivă 
a ceea ce la noi s-a perpetuat printr-un proverb cu 
o dublă negație: «ce ție nu-ți place, altuia nu-i face», 
pentru că nu putem să ne așteptăm să primim de 
la cei din jurul nostru cele bune, dacă noi le oferim 
pe cele rele! Cu atât mai mult, așteptarea ca altul 

să înceapă să-mi ofere cele bune, ca apoi la rân-
du-mi, să-i răspund pe măsură, este iarăși o formă 
de nedeplinătate în iubirea aproapelui! Dacă nu voi 
începe eu să ofer cel dintâi cele bune, pot rămâne 
veșnic în așteptarea deschiderii celorlalți, pentru că 
numai răsplătirea celuilalt cu aceeași monedă nu 
se poate numi dragoste, ci mai degrabă e o formă 
comercială de relaționare cu semenii. Dar, pentru 
a depăși această stare de comunicare simplistă şi 
smplificatoare, practicată în stradă, la magazin, la 
piață, în relațiile sociale cu necunoscuții sau puțin 
cunoscuții, Domnul Hristos ne arată că adevărata 
măsură a dragostei, dăruitoare prin însăși esența 
ei, poate împinge granițele părelnicei iubiri către 
deplina iubire. Ceea ce oferim și primim, e insu-
ficient când se reduce la cercul foarte intim și nu 
se extinde către ceilalți, şi dacă Iisus Hristos ar fi 
acceptat ideea îngustă că aproapele ne este doar 
rudenia, cel cu care împărțim spațiul privat, atunci 
creștinismul nu ar fi rămas decât o credinţă irele-
vantă! Aşadar, să luăm acest îndemn al Domnului: 
„Fiți milostivi precum și Tatăl vostru este milostiv” 
(Luca 6, 36), pentru a vedea o măsură înaltă ca 
aceasta: „precum Tatăl!”, dar, cine o poate atinge? 
Oare, Domnul nu știe cu cine are de-a face, nu ne 
cunoaște neputințele noastre? Căci naiv nu poate 
fi în ceea ce ne privește! Nu ne mai rămâne decât 
o explicație: înseamnă că noi nu credem că putem 
ajunge la măsura la care Dumnezeu chiar crede că 
suntem chemați! El are încredere în noi, dar, din 
păcate, noi nu o avem! Și ce perspectivă se deschide 
în acest punct: să vedem cum Dumnezeu Însuși ne 
spune că avem potențialul de a fi dumnezei (după 
har sau în lucrare)! El ne învestește cu încredere, ne 
dă o poruncă știind că starea noastră firească e cu 
totul alta decât păcatul și starea pătimașă, dar, mai 
rămâne să credem și noi acest lucru! Un alt motiv 
invocat pentru care ne e greu să împlinim porunca 
de a ne iubi vrăjmașii este acela că nu înțelegem 
ceea ce este dragostea. Mântuitorul nu ne cere ca 
atunci când vedem pe cineva care ne vrăjmășește 
să simțim o anumită emoție, nici nu se așteaptă 
ca noi să ne umplem de bucurie, atunci când ne 
aducem aminte cât de mult rău ne-a făcut cine-
va! A iubi pe vrăjmași înseamnă a alege să nu răs-
pundem răului cu un alt rău, să nu ne răzbunăm 
ci, dimpotrivă, să încercăm să facem bine celuilalt, 
în pofida a ceea simțim în sinea noastră! Poate că 
atunci când ne vedem vrăjmașul, ne enervăm şi ne 
aprindem de mânie, dar, nu acesta trebuie să ne 
fie reperul. Iubirea vrăjmaşului este o lucrare prin 
care silim firea noastră egoistă și răzbunătoare să 
se supună lui Dumnezeu! Iar dragostea ce va veni, 
astfel, în inima noastră, nu are legătură cu senti-
mente și emoții de conjunctură, ci, este un mod de 
viețuire, o răstignire prin care ne învie sufletul chi-

nuit, fiindcă, numai în acest fel ne ase-
mănăm cu Hristos Cel pe nedrept ju-
decat și spânzurat pe Cruce, dar care 
nu a răspuns la răul ce I s-a făcut cu 
patima răutăţii, ci cu iertare! Dincolo 
de sfaturile diabolice ale corifeilor pan-
demiei, care ne-au oblicat la izolare şi 
la distanţare socială, printr-o propa-
gandă mincinoasă care are drept scop 
genocidul mascat, să realizăm faptul 
că omul este prin definiţie o fiinţă so-
cială, înzestrat de Preabunul Creator 
cu instinctul sociabilităţii, încât din 
cele mai vechi timpuri, el s-a întovă-
răşit cu semenii săi în vederea creării 
unor organisme sociale. Începând cu 
familia, satul, comuna, până la Stat, 
toate sunt forme de organizare socială, 
datorită unui instinct înscris în firea 
omului: acela de a trăi împreună cu 
semenii săi. Pentru a putea trăi într-
un organism social, omul este supus 
anumitor norme şi legi care reglemen-

tează raporturile dintre el şi organismul social, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, raporturile recipro-
ce dintre indivizii aparţinând aceluiaşi organism. 
Însă, cu tot noianul de legi scrise sau nescrise, o 
viaţă socială adevărată, ideală, în care să fie toţi 
factorii componenţi mulţumiţi, nu este posibilă de-
cât în măsura în care la temelia ei stă Evanghe-
lia Mântuitorului Hristos, iar, acest adevăr rezultă 
din Pericopa Evanghelică  a Duminicii a 19-a după 
Rusalii, pentru că trăirea omului într-un organism 
social impune, pe lângă respectarea diferitelor legi 
care reglementează viaţa acelui organism şi o totală 
abdicare de sine, o completă stăpânire a instincte-
lor egoiste, iar, fără îndeplinirea acestor imperative, 
cu toate legile existente, fie ele inspirate de cele mai 
bune intenţii, viaţa socială va rămâne defectuoasă, 
fiindcă omul pune mare preţ pe dreptul său, fără 
să gândească şi la dreptul aproapelui, fiindcă nu-
mai Dumnezeu ne arată că prin iubirea vrăjmaşilor 
noştri, răsplata dumnezeiască vine ca o revărsare a 
harului peste oamenii buni, ca o punere în lumină 
a înseși firii noastre!

,,Iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri şi faceţi-le bine şi 
daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în 
schimb, iar răsplata voastră va fi  multă şi veţi 
fi  fi ii Celui Preaînalt…”!

Tema Pericopei Evanghelice din această Dumi-
nică înseamnă o posibilitate pentru a înţelege cea 
mai dificilă temă de casă pe care Dumnezeu o tra-
sează creației Sale, pentru că iubirea e un senti-
ment cât se poate de nobil și de necesar, care aduce 
împlinire făpturii umane și creează comunicarea, 
iar, o relație în a cărei împlinire e necesară reci-
procitatea, reunește mai multe evenimente. Odată 
rânduite toate cele de cuviinţă, Hristos va predi-
ca şi le va vorbi celor care-l ascultă despre ferici-
re. Pentru ei, acest termen era cu certitudine unul 
vag, iar, percepția asupra lui era de bună seamă 
una superficială! Pentru cei de atunci, ca şi pentru 
cei de astăzi, inundaţi de valul plăcerilor cotidiene 
şi al consumismului, a fi fericit însemna cel mai 
probabil un acoperiș deasupra capului și o bucată 
de pâine, iar, dacă aceste lucruri veneau la pachet 
cu o familie iubitoare, erau de-a dreptul promoție, 
cum am spune astăzi! Mântuitorul vrea să-i învețe 
pe oameni mai multe lucruri cu privire la iubirea 
de aproapele, pentru că vorbește despre o stare de 
beatitudine ce nu-și are nici scopul, nici finalitatea 
potrivită în orice împrejurare! Astfel, săracii sunt 
numiți fericiți și li se promite împărăția, celor flă-
mânzi îndestularea, iar celor ce-și plângeau dure-
rile crudei asupriri, bucuria cea fără de zăgazuri! 
Mântuitorul Iisus Hristos concluzionează astfel: 
„Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă 
vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda 
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,,Ne gândim şi la inițierea de acțiuni sociale de ajutorare 
a unor pensionari cu venituri reduse, vizite la domiciliul 
celor cu probleme de sănătate, și acordarea de ajutoare 
fi nanciare în limita posibilităților bugetului de venituri 
și cheltuieli al asociației”!

numele voastre ca rău din pricina Fi-
ului Omului”! Deci, toţi cei care împli-
nesc aici pe pământ finalitatea în ceea 
ce fac sunt compătimiți de către Iisus 
Domnul! Pentru că pierderea dimen-
siunii teandrice transformă existența 
umană într-una debusolată, într-o 
formă de viață acefală, care decade 
din demnitatea pentru care a fost 
creată, iar, acest lucru nu este dorit 
de către Bunul Dumnezeu. Din acest 
motiv, Hristos trece direct la subiect: 
„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine 
celor ce vă urăsc pe voi; binecuvân-
taţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă 
pentru cei ce vă fac necazuri”, deci, 
El cere ca iubirea să atingă nevero-
similul, iar, pentru a fi scoasă din 
zona ei de confort, trebuie provocată. 
Adevărata și sincera depășire de sine 
vine odată cu momentul în care cel în 
cauză reușește să împărtășească no-
bilul sentiment al dragostei celor care 
n-au avut niciodată gândul de a cău-
ta înspre dânșii cu vreun gând simi-
lar. Domnul insistă asupra relevanței 
unei afirmații care este de-a dreptul 
zguduitoare când zice: „Şi dacă iubiţi 
pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi 
avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei 
ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine 
celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumi-
re puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi 
lucru fac. Şi dacă daţi împrumut celor 
de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, 
ce mulţumire puteţi avea? Că şi pă-
cătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, 
ca să primească înapoi întocmai”! Cu 
alte cuvinte, ne arată că urmându-L 
pe Domnul Cel iubitor, de acest lucru 
ne încredințează şi ne cere să învățăm 
de la Dânsul iubirea aproapelui! De-
sigur, exemplul e cea mai bună formă 
a pedagogiei sociale, dar, din păcate, 
cea mai prost înțeleasă astăzi! Într-o 
lume în care propovăduirea se face 
mai mult cu buzele, decât cu inima, 
ce mai înseamnă iubirea vrăjmașilor? 
Într-un context în care omul însuși 
se definește mai degrabă ca «o resur-
să» cu etichetă de…marfă, decât ca 
o ființă, mai există încă visători care 
să nu pună interesul propriu în cen-
trul preocupărilor lor? Dacă ne uităm 
chiar și în Biserică, vom vedea că 
sunt atât de puţini cei care mai îm-
plinesc această poruncă! Și totuși, 
există, iar, dacă n-ar exista, ar trebui 
inventați! Suntem creați după chipul 
lui Dumnezeu, iar, adevărata împli-
nire a vocației antropologice e legată 
tocmai de cultivarea sublimului sen-
timentului iubirii! Una care reușește 
să treacă peste discrepanțe, să nu 
se-mpiedice în defecte și să meargă 
drept la țintă, la inima aproapelui, 
să topească gheața adesea așternută 
acolo și să facă din nou cerul senin 
în sufletul omului, asigurând bunul 
mers al întregului organism. Să se-
nfierbânte, să se topească de dorul și 
de dragul pentru celălalt! Și de-acolo, 
să pornească într-o tumultoasă că-
lătorie înspre Domnul, căci, pe El îl 
descoperim întâi și-ntâi în aproapele, 
fie el prieten sau privit ca un dușman! 
Această mare dilemă a rezolvat-o 
Domnul Iisus Hristos prin cuvântul 
Evangheliei Duminicii a 19-a după 
Rusalii: „Precum voiţi să vă facă vouă 
oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” 
(Luca 6, 31), pentru că în felul acesta, 
viaţa socială întemeiată pe îngăduinţa 
noastră, a unuia faţă de celălalt, ne 
ajută să fim iubitori de Hristos, mai 
ales că toţi ştim ceea ce vrem să ne 
facă nouă oamenii. Vrem să ne uras-
că? Vrem să ne facă rău? Vrem să ne 
pârască? Vrem să ne târască prin ju-
decăţi? Niciodată! Toţi vrem ca oame-
nii să ne facă numai bine, vrem să fim 
iubiţi, vrem să fim ajutaţi, vrem să fim 
ascultaţi şi să fim priviţi cu încredere, 
pentru că Dumnezeu ne arată că prin 
iubirea vrăjmaşilor noştri, răsplata 
dumnezeiască vine ca o revărsare a 
harului peste oamenii buni, ca o pu-
nere în lumină a înseși firii noastre!  

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Educaţia…şi Lecţia de viaţă!
Interviu cu domnul economist Petre RĂDULESCU, 
Preşedintele «LIGII PENSIONARILOR» din judeţul Gorj  

-Rep. Domnule Preşedinte, mâine, 1 octombrie, de 
ziua persoanelor vârstnice, sincere felicitări pentru 
dumneavoastră şi pentru toţi membrii Ligii Pensio-
narilor din judeţul Gorj, multă sănătate şi viaţă înde-
lugată pentru cei vârstnici, ca şi pentru toate vâstele 
pe care le-a lăsat Dumnezeu pe pământ!

-R.P. Vă mulţumesc, domnule profesor, aceleaşi urări 
şi pentru dumneavoastră, ca un membru deosebit de ac-
tiv al Ligii noastre!

-Rep. Nu obosiţi nicidecum, pentru că miercuri s-a 
desfăşurat la sediul ligii, din Târgu-Jiu, un concurs 
de artă culinară care s-a bucurat de un succes deose-
bit şi de o participare notabilă, cu toate că n-am fost 
prezent la …degustare, fiind ocupat cu alte treburi 
prin Municipiul Târgu-Jiu!

-R.P. Noi v-am aşteptat, pentru că…nici nu ştiţi ce-
aţi pierdut! Da, a fost o reuşită pentru noi, în preajma 
zilei de 1 octombrie, când în toate localităţile judeţului 
şi ale ţării sunt sărbătorite persoanele de o vârstă mai…
înaintată!

-Rep. Sunteţi aşteptat, astăzi, la «banchetul» filia-
lei Ligii Pensionarilor de la Turceni, nu mergeţi? Mi-a 
spus domnul colonel Ion Traşcă, acum două zile, că 
s-ar bucura nespus dacă aţi veni la Turceni! Că doar 
nu vreţi s-o supărăm pe d-na Prefect, dacă absentăm 
de la manifestare! 

-R.P. Nu ştiu dacă pot merge, pentru că am probleme 
cu maşina, aşa că stă sub semnul întrebării deplasarea 
mea la Turceni!

-Rep. Ce activităţi aţi mai desfăşurat cu oamenii 
dumneavoastră, de la ultima noastră discuţie avută 
cu ceva timp în urmă?

-R.P. Aş putea să vă vorbesc, în acest moment, des-
pre o serie de intervenții la Casa Județeană de Asigu-
rări de Sănătate pentru creșterea numărului de farmacii 
și puncte farmaceutice în localitățile din mediul rural, 
despre soluționarea cererilor și sesizărilor pensionari-
lor pentru probleme legate de: acordarea serviciilor me-
dicale, despre procurarea de medicamente gratuite și 
compensate, despre aprovizionarea corespunzătoare cu 
medicamentele necesare tratării bolilor specifice vârstei 
a III-a, aşa cum sunt cele din specialitățile: cardiologi-
ce, neurologice, oncologice, endocrinologice, geriatrie – 
gerontologie! De asemenea, avem o serie de intervenții 
la Autoritatea de Sănătate Publică pentru eliminarea 
disfuncționalităților în cazul în care acestea există în 
acordarea de medicamente prescrise de medici bolnavi-
lor internați, ca să nu mai vorbesc şi despre majorarea 
fondurilor pentru programele de îngrijiri la domiciliu a 
pensionarilor aflați în dificultate!

-Rep. Mă impresionaţi prin paleta largă a proble-
melor incluse în agenda de lucru, pentru că mai sunt 
şi alte probleme legate de viaţa de familie, de ocupa-
ţiile casnice! 

-R.P. Domnule profesor, ceea ce v-am spus nu e totul 
sau aproape totul, pentru că ne gândim şi la inițierea de 
acțiuni sociale de ajutorare a unor pensionari cu venituri 
reduse, vizite la domiciliul celor cu probleme de sănăta-
te, nedeplasabili după intervenții chirurgicale și acorda-
rea de ajutoare financiare în limita posibilităților bugetu-
lui de venituri și cheltuieli al asociației! N-aş putea trece 
prea uşor peste faptul că am început şi continuăm or-
ganizarea periodică la cluburile persoanelor de vârsta a 
III-a de întâlniri ale acestora cu medici din specialitățile: 
cardiologie, recuperare medicală și balneologie, neurolo-
gie, ocazii în care să se prezinte posibilitățile de preveni-
re, investigare și tratare a bolilor specifice unor aseme-
nea specialități!

-Rep. E bine că în perioada post-pandemică stă în 
atenţia dumneavoastră problema sănătăţii persoane-
lor de vârsta a III-a, pentru că aven nevoie şi de o 

educaţie în acest domeniu, aşa cum avem atâta nevo-
ie şi în şcoli, dar, nu de educaţie sexuală are nevoie 
şcoala, cum fabulează minţile rătăcite ale analfabe-
ţilor funcţionali şi ale semidocţilor care au impresia 
că reprezintă factori de decizie ai sistemului de în-
văţământ!

-R.P. Domnule profesor, noi avem în vedere şi latura 
socială a preocupărilor noastre, iar, în acest sens, mă 
gândesc la organizarea de activități cu caracter educa-
tiv și de recreere menite a diminua fenomenul de exclu-
dere, însingurare și frustrare, care înseamnă suferinţe 
pentru omul în vârstă, iar, în cadrul acestor activităţi 
mă gândesc la concursuri de șah, table și remmy la clu-
burile pensionarilor, excursii la monumente istorice și 
de cult în țară și în străinătate, la simpozioane dedicate 
zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 octom-
brie, la Revelionul pensionarilor, sărbătorirea membrilor 
asociației care s-au născut într-una din zilele lunii și al-
tele!

-Rep. Cum cultivaţi în sufletul oamenilor de toate 
vârstele spiritul patriotic?

-R.P. Prin participarea la acțiunile organizate de către 
oficialitățile județene și în celelalte localități în care vor 
fi făcute incursiuni în evoluția Armatei Române, cere-
monii militare și religioase, depuneri de coroane, mani-
festări evocatoare dedicate veteranilor de război și altele, 
în semn de aleasă prețuire pentru activitatea dedicată 
luptelor pentru apărarea gliei strămoșești!

-Rep. Prin ce modalităţi concrete realizaţi comu-
nicarea cu masa de pensionari din diferite categorii 
sociale, cu filialele din judeţ?

-R.P. Prin organizarea de analize și dezbateri referi-
toare la soluționarea problemelor ridicate de pensionari, 
pentru a vedea modul în care s-a acționat pentru con-
solidarea asociației din punct de vedere numeric și fi-
nanciar, cât şi generalizarea experienței pozitive, pentru 
îndeplinirea cu deplină responsabilitate a rolului stabilit 
prin lege, în statutul propriu și în regulamentul nostrum 
de organizare și funcționare.

-Rep. În încheiere, cu câteva zile în urmă, îmi spu-
neaţi că din 10 octombrie, participaţi la un forum 
naţional al Ligii Pensionarilor din România, despre 
ce este vorba?

-R.P. Vreau să fie o surpriză şi pe această temă, pro-
mit că vă voi oferi detalii după ce revin de la această 
consfătuire

-Rep. Vă mulţumesc pentru interviu, multă sănă-
tate şi mult succes în activitate!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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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.

 Vând două plațuri de 

veci în Cimitirul Municipal 

Tg-Jiu, intrarea principală si-

tuat în aripa dreaptă, secția I. 

Preț negociabil, detalii la nr. 

telefon 0701025608.

  Vând, în rate, casă 

locuibilă 3 camere, beci, 

pivniță, fânar, magazie cere-

ale, fântână în curte, 0,25 ha 

teren arabil, posibilități de a 

crește păsări, animale mari și 

porci. Telefon: 0720450404 

Vând struguri 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.

 Vând Dacia Solenza, 
unic proprietar, taxe la zi, 
stare perfectă de funcționare. 
Tel.: 0769826381 

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

MatrimonialeMatrimoniale

 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.

 Vând Dacia Solenza, 
unic proprietar, taxe la zi, 
stare perfectă de funcționare. 
Tel.: 0769826381 

Vând 3 porci în greutate 
fiecare de 100 – 120 kg. Preț 
negociabil. Tel.: 0761890450. 

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

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

Nr. 349401/ 29.09.2022
                                                                                                                                      

Anunţ referitor la deschiderea procedurii de 
transparenţă decizională a procesului de elaborare 

a unui proiect de hotarâre

 Astăzi, 29.09.2022, Primăria Municipiului Târgu Jiu, 
anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională 
a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind 
însuşirea Raportului informării și consultării publicului, 
precum și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  pen-
tru ,,Construire case înșiruite tip duplex-12 corpuri dis-
puse în două construcții, respectiv câte 6 construcții 
tip locuință P+1, în fiecare corp principal” Târgu Jiu,  
Panduri, FN,  județul Gorj

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cu-
prinde: 

•  Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de ho-
tărâre – Primarul Municipiului Târgu Jiu; 

• Raportul de specialitate întocmit de  Direcția urbanism 
și amenajarea teritoriului; 

•  Raportul de informare și consultare a publicului;
• Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism și Avizul Arhitectului șef al Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu;

• Planul Urbanistic de Detaliu elaborat de S.C. seARCH 
studio S.R.L, avizele și acordurile obținute;

Documentaţia poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituţiei (www.targujiu.ro), la 

Secțiunea Consiliul Local – Legea Transparenței
•  la sediul instituției, Primăria Municipiului Târgu Jiu, 

din Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pri-

vind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă 
decizională se pot depune până la data de 11.10.2022:

[ ] în format electronic pe adresa de e-mail: primariatar-
gujiu@targujiu.ro; 

[ ] prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, Bd. Constantin Brâncuşi, nr.19, județul Gorj; 

[ ] la sediul instituţiei, la Registratură (Centrul pentru 
informarea cetățenilor), la adresa Bd. Constantin Brâncuşi, 
nr.19, județul Gorj. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri 
privind Proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportu-
lui informării și consultării publicului, precum și apro-
barea Planului Urbanistic de Detaliu  pentru ,,Constru-
ire case înșiruite tip duplex-12 corpuri dispuse în două 
construcții, respectiv câte 6 construcții tip locuință 
P+1, în fiecare corp principal” Târgu Jiu,  Panduri, FN,  
județul Gorj 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recoman-
dare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la la 
Secțiunea Consiliul Local – Legea Transparenței. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în 
scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării 
unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act 
normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de 
către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autori-
tate sau instituţie publică, până la data de 11.11.2022. 

Data finalizare termen anunț: 11.11.2022. 

PERSOANĂ DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIA CU 
SOCIETATEA CIVILĂ
Anca Nicoleta Petreuș

ANUNŢ

Acest anunţ este efectuat de Primăria comunei Berleşti, 
cu sediul în comuna Berleşti, judeţul Gorj, reprezentată 
prin primar Berlescu Iulian, ce intenţionează să solicite la 
Administraţia Bazinală de Apă Jiu - SGA Gorj, aviz de gos-
podărire a apelor pentru realizarea proiectului “ÎNFIINŢARE 
SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE 
ÎN COMUNA BERLEŞTI, SATELE APARŢINĂTOARE BÂR-
ZEIU, BERLEŞTI, GÂLCEŞTI, LIHULEŞTI, PÂRÂU VIU Şl 
SCRADA, JUDEŢUL GORJ”.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 
30.09.2022, la ABA Jiu şi SGA Gorj.

AniversareAniversare

Cu prilejiul ZILEI 

INTERNAȚIONALE A 

PERSOANELOR VÂRST-

NICE – 1 OCTOMBRIE 

– Consiliul Județean 

al organizației de pen-

sionari și al persoane-

lor vârstnice adresea-

ză tuturor persoanelor 

vârstnice, sincere urări 

de bine, sănătate, viață 

lungă și fericire, să 

petreceți o zi frumoasă 

alături de copii, nepoți 

și toți cei dragi!

Președinte, 

Petre Rădulescu
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     Profesoara Elena Roată, o lumânare arzând o 
viață spre a-i lumina pe liceeni și pentru a întreține 
focul pe vatra culturii și literaturii gorjene

,,Din codru rupi o rămurea,
Ce-i pasă codrului de ea!

                        Ce-i pasă unei lumi întregi
                        De moartea mea!”

-George Cosbuc-

Sinistra veste că profesoara Elena Roată, care 
o viață întreagă, prin natura profesiei, a fost o iti-
nerantă pe cărările spirituale, prin „patria de cu-
vinte”, de enunțuri și idei, slujind cu credință și 
devotament limba maternă, avea să rămână fără 
cuvânt și fără suflare, trecând „de-al lumii hotar”, 
chiar în preziua Limbii Române, ne-a îngrozit și 
ne-a tulburat profund. Ce lucru straniu?! 30 au-
gust avea să fie ziua ei fatală. După înțelepciunea 
poporului ,,și-a dat sufletul”. Cui? Celui care i l-a 
dat, Creatorului.

Am cunoscut-o îndeaproape chiar în tumul-
toasa ei tinerețe didactică, pe când era dornică de 
afirmare, probabil, preocupată de a nu fi mai pre-
jos de ascendenți care au îmbrățișat aceeași nobilă 
profesie de dascăl. De la început am fost încântat 
de abilitățile sale intelectuale, pe deasupra având 
și darul elocinței.

Pensionar din 2000, eram totuși ,,la zi” cu as-
censiunea sa profesională.

Câteva repere din viaţa-i se impun a fi scoase 
în revistă. Născută la 20 mai 1961, în Municipiul 
Tîrgu-Jiu, a urmat cursurile școlii generale și ale 
liceului în această localitate, după care a absol-
vit Facultatea de Filologie a Universității “Alexan-
dru Ioan Cuza” din Iași. Pierderea prematură a 
părinților a marcat-o toată viața. Prin concurs, a 
ocupat catedra de limba și literatura română de la 
Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu” din Târ-
gu-Jiu, o citadelă a învățământului gorjean. Din 
dorința de a se perfecționa în specializarea aleasă, 
a obținut doctoratul în filologie cu teza ,,Lirica lui 
Lucian Blaga sau despre mersul găndirii producă-
toare”, tipărită recent la Editura Eikon din Cluj-
Napoca, prefațată de exigentul Eugen Negrici, care 
s-a dovedit mai puțin darnic cu acordarea de doc-
torate.

Ani în șir a condus cercul profesorilor de limba 
și literatura română și a făcut parte din Comisia 
națională de evaluare a manualelor școlare.

De asemenea, a îndrumat apariția revistei 
școlare ,,Jiul”, iar în calitate de metodist pe lân-
gă Inspectoratul Școlar Județean Gorj a efectuat 
inspecții speciale pentru obținerea gradelor didac-
tice. A făcut parte din comisii de examene pentru 
titularizarea profesorilor de specialitate. În fiecare 
an a pregătit olimpici pentru faza națională.

Demnă de remarcat este activitatea de organi-
zare, nu lejeră, a unor întâlniri cu elevii liceului cu 
personalități cu notorietate în cultura româneas-
că: Octavian Paler, Solomon Marcus și alții.

Pe lângă teza de doctorat numărând 302 pa-
gini, a mai dat publicității lucrarea cu titlul “Pom-
piliu Marcea  sau Despre vocația muceniciei lite-
relor românești” Editura Punct, Târgu-Jiu, 1998, 
de asemenea se află printre coordonatorii scrierii 
“Școala târgujiană”, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 
2005. A fost și consilier municipal.

Cu trudă, cu toate făcute cu cap, atinsese co-
tele cele mai înalte ale profesionalismului didac-
tic. Și-a desfășurat activitatea profesională într-o 

In memoriam

mare măsură apostolică, și-a iubit profesia până la 
patimă, s-a identificat cu ea. Era prezentă în toate 
acțiunile didactice, culturale și literare, trăite cu o 
asemenea intensitate, de parcă era ,,numai nervi”, 
expresia aparținând lui Tudor Arghezi.

Cu regrete, sănătatea șubredă și vârsta înainta-
tă nu mi-au permis să fiu în cortegiul conducerii pe 
ultimul drum.

Cu sinceritate  mărturisesc că, având în vede-
re ținuta profesională și comportamentală, am-
bele impecabile, ale profesoarei Elena Roată, mă 
așteptam ca în acele zile negre, îndoliate, să citesc 
coloane întregi de transmițători de condoleanțe în 
,,Gorjeanul”, dimpotrivă, spre stupefacția noastră, 
ne-a produs un sentiment dezolant marea absență 
a Colegiului Național ,,Tudor Vladimirescu”, acolo 
unde ani în șir, numărabil în zeci de generații, și-a 
scuturat polenul minții sale în cugetele liceenilor.

Oare uităm că viața pământească e trecătoare și 
,,C-o moarte toţi suntem datori”!? Singurul care a 
încercat să salveze indolența colegilor de breaslă a 
fost profesorul universitar Ion Popescu-Brădiceni, 
prezent în ,,Gorjeanul” cu un articol dedicat celei 
dispărute.

Inspirați au fost salariații ARTEGO, pentru care 
merită toate laudele, de a da publicității, în „Gor-
jeanul”, în semn de omagiu celei repauzate, poezia 
,,Mortua est!”, de Mihai Eminescu.

O palmă grea dată celor nepăsători!
Nu mai puțin inspirați au fost cei care s-au ocu-

pat cu tehnoredactarea ziarului, având în vedere că 
au reprodus poezia pe fond negru. Cinste lor!

Același sentiment dezolator l-am trăit aflând de 
absența reprezentanților instituțiilor gorjene, unele 
conduse de colegi ai dânsei.

Roger Martin du Gard, prozator francez, 
deținătorul Premiului Nobel (1937) spunea: ,,Ceea 
ce este mai important nu se învață în școli: adică 
să ai caracter.” Profesorii, formatori de caractere, 
știau că nu se poate conviețui normal fără un sen-
timent de empatie, de înțelegere și compasiune față 
de semeni.

Nu-mi dă pace o firească întrebare: Cum e po-
sibilă o asemenea indolență față de o valoare uma-
nă?!

Ion Caraion, pseudonimul scriitorului Stelian 
Diaconescu, spunea că ,,E timpul să se scumpească 

prețul omului”. Aș veni cu o completare: E timpul 
să se scumpească prețul oamenilor valoroși care 
pleacă cu duiumul în lumea largă, fără gând de 
întoarcere, spre marea nepăsare a politicienilor.

În asemenea împrejurări, deloc favorabile, îmi 
stăruie în minte versurile unor începători ai po-
eziei românești. Primele aparțin lui Barbu Paris 
Mumuleanu, ,,glas cu durere”: ,,Vremea-nalță și 
ridică,/ Vremea face, vremea strică,/ Vremea suie 
și coboară,/ Vremea surpă și doboară,/ Vremea 
bucură,- ntristează,/ Suie-n tron și detronează.” 
Ideea lirică din aceste versuri capătă splendoare, 
strălucire, în celebra ,,Glossă” a lui Eminescu,

Și versurile poetului Vasile Bob Fabian prelu-
ate și de Eminescu, par a fi și ele de actualitate: 
,,S-au întors (Sic!) maşina lumii, s-au întors (Sic!) 
cu capu-n gios,/ Și merg toate dimpotrivă, anapo-
da și pe dos”. 

După religie, moartea este o anticameră a ne-
muririi.

Aflat sub influența unei lecturi proaspete a unei 
cărți sub semnătura savantului Dumitru –Con-
stantin Dulcan, se spune că în lumea de dincolo, 
într-o altă dimensiune, adică situată dincolo de 
universal fizic în care ne aflăm, pe baza cercetării 
experimentelor morții clinice, adică acea stare în 
care o persoană traversează toate etapele morții 
biologice, dar nu definitiv, având loc o reluare a 
funcțiilor vitale, spontan sau la intervenția medi-
cilor, cei plecați de pe Pământ au pătruns într-o 
lume feerică ,,cu ființe de lumină pline de iubire” 
şi nu s-ar mai întoarce.

Pentru pământeni, moartea ascunde încă mul-
te mistere.

Bine-ar fi ca profesoara Elena Roată, pentru tot 
ce a făcut în această lume pământească, ca o re-
compensă, să aibă parte de o lume mai bună și 
mai dreaptă, mai iubitoare.

Iertat să fiu, doamna profesoară Elena Roată, 
că v-am tulburat somnul cel de veci! Totul a pornit 
de la dorința de a vă readuce în lumea din care ați 
plecat.

Să vă iubească și Cerul, și Pământul!
Fie ca amintirea doamnei profesoare Elena Roa-

tă să stăruie peste timp, să devină o veșnicie!
CONSTANTIN E. UNGUREANU

căutând sânul mamei pierd noţiunea timpului

într-un cuvânt străin venit din alte vieţi

pe care paradoxal am învăţat să le trăiesc

şi la fel am învăţat să le pierd

nu am câştigat decât timp în universul

pe care eu un muritor obişnuit

m-am chinuit să-l definesc

Visul 
copilului orfan

ce n-aş da să pot cere mamei un zâmbet

de câte ori îmi privesc iubita o visez pe mama

cu mâna ei caldă astupându-mi plânsul

ce n-aş da ca pumnul acesta de lut să nu fie o poveste

atârnată de crucea grea din cimitirul inimii mele

sunt doar un sâmbure şi mă ştiu

pasăre visând zbor

ANY DRĂGOIANU
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Gilortul Târgu Cărbunești s-a 
despărțit de antrenorul principal chiar 
înaintea meciului cu cealaltă echipă 
gorjeană din serie, Viitorul 2 Târgu 
Jiu. Alexandru Stoica nu va mai con-
tinua pe banca tehnică a formației de 
eșalon terț din cauza unor probleme de 
natură familială. Tehnicianul doljean 
este angrenat și în fotbalul juvenil, iar 
toate aceste lucruri au dus la rezilierea 

Gilortul a rămas fără antrenor
înțelegerii pe cale amiabilă.

,,Gilortul a ajuns la un acord cu 
antrenorul Alexandru Stoica cu privi-
re la încetarea contractului, care era 
valabil până în vara anului viitor. Din 
cauza oboselii acumulate, în urma de-
plasărilor zilnice de la Craiova la Târgu 
Cărbunești și înapoi, și pentru a dedica 
un timp mai mare familiei, Alex Stoica a 
decis să se despartă de Gilortul de co-

mun acord cu conducerea clubului nos-
tru. În plus, Alex Stoica mai pregătește 
și o grupă de copii la Craiova. Clubul 
nostru doreşte să-i mulţumească lui 
Alex Stoica pentru munca depusă la Gi-
lortul”, au scris reprezentanții formației 
pe pagina de facebook a clubului. Prin-
cipalul doljean a avut rezultate foarte 
bune în acest debut de campionat, cu 
12 puncte după cinci etape. Stoica a 

preluat Gilortul la jumătatea sezonu-
lui trecut și a încheiat campionatul pe 
locul 2 în play-out-ul Seriei 7. Gilortul 
a suferit și alte lovituri înaintea duelu-
lui cu Viitorul 2. Alexandru Avrămes-
cu și Răzvan Istudor sunt accidentați. 
Partida se joacă astăzi, de la ora 17.00, 
pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”, din 
Târgu Cărbunești.

CĂTĂLIN PASĂRE

Negocieri avansate 
pentru încă un jucător

CSM ar putea umple, săptămâna viitoare, locul rămas liber 
în lotul echipei de baschet. 

La Târgu-Jiu va ajunge un jucător străin, care va ocupa, 
cel mai probabil, pozițiile 1-2. Gerard Davis nu a fost păstrat 
în lot de Claudiu Alionescu, care a dezvăluit că echipa este 
aproape de a parafa o înțelegere cu un alt sportiv. 

Principalul formației noastre a avertizat că noua adiție nu 
are cum să schimbe total exprimarea în joc a gorjenilor, care 
au pierdut fără drept de apel primul meci oficial.

De altfel, CSM a fost învinsă în toate cele patru amicale ale 
verii.

,,Încercăm să aducem al șaselea jucător, suntem pe pragul 
de a finaliza discuțiile cu el și cred că, săptămâna viitoare, va 
ajunge aici. Nici el nu va fi Dumnezeu, nu poate schimba jocul 
echipei de la o zi la alta. 

Noi, ca echipă, trebuie să lăsăm capul jos și să muncim mult 
mai mult. 

Avem enorm de muncă, dar nu asta mă sperie. Trebuie să 
ne pregătim ca echipă, pentru că astăzi am arătat foarte-foarte 
rău. 

Trebuie să ne ridicăm nivelul pentru a putea performa în 
această ligă”, a declarat Alionescu.

CĂTĂLIN PASĂRE

Echipa de baschet 
a Clubului Spor-
tiv Municipal Târgu 

Jiu a pierdut, rușinos, prima 
partidă din acest sezon, juca-
tă în compania unei nou-pro-
movate, CSM Târgu Mureș. 
Gorjenii au cedat meciul, 
63-83, după ce s-au ridicat 
la înălțimea pretențiilor Ligii 
Naționale doar în primele 20 
de minute. De altfel, elevii lui 
Claudiu Alionescu au pierdut 
trei din cele patru sferturi,23-
16, 18-23, 13-25, 9-19, și au 
arătat inconstanță și lipsă 
de idei pe parcursul jocului. 
Principalul gorjenilor a recu-
noscut superioritatea echipei 
vizitatoare și a declarat că 
formația sa suferă la capito-
lul relații de joc. ,,Din păcate, 
a fost un meci care la final s-a 
dovedit a fi fără istoric pentru 
noi. Mureșul a meritat, pe de-
plin, victoria. Dacă în prima 
repriză, eram acolo, am avut 
un sfert trei și un sfert patru 
dezastruoase, mai ales din 
punct de vedere ofensiv. Nu 
am jucat ca o echipă, am în-
cercat multe acțiuni individu-
ale, și asta s-a văzut atât în 
procentaje, cât și în rezultatul 
final. Am pierdut mingi care 
ne-au costat 22 de puncte. 
Este mult prea mult, pentru 
că am întâlnit o echipă cu o 
vastă experiență, care a reușit 
să profite de fiecare greșeală 
a noastră”, a spus Alionescu 
după meci. DylanFrye a fost 
cel mai activ jucător al echipei 
noastre, reușind și 19 puncte. 
Evoluția sa a reprezentat una 
dintre ,,sclipirile” din tabăra 
gazdelor, deoarce mulți jucă-
tori sunt departe de a fi în for-
ma optimă, unii având vizibi-

N-am avut față de LNBM! Alionescu: 
Este o înfrângere dureroasă!

le kilograme în plus. ,,Este 
adevărat. Nu mă așteptam la 
lucrul acesta pentru că am fă-
cut o pregătire fizică destul de 
bună și nu am acuzat niciun 
fel de accidentări. Poate tre-
buie să mai lucrăm și la acest 
aspect. Avem acum cupa, apoi 
pauză până la următoarea 
etapă din  Liga Națională și 
putem să mai remediem unele 
aspecte”, a admis Alionescu.
Înfrângerea este cu atât mai 
dureroasă, cu cât vine în com-
pania unei formații cu același 
obiectiv. ,,Cu siguranță că ne 
dorem să câștigăm acest meci. 
Este o echipă care are același 
obiectiv ca și noi, și aceste re-

zultate se vor transmite și în a 
doua parte a sezonului, indife-
rent unde ne vom situa. Este o 
înfrângere dureroasă, pe care 
nu o așpteptam”,  a conchis 
Alionescu.

CSM Târgu Jiu: Andrei 
Bărăgan, Alexandru Berca, 
Porter Troupe 7p, Shamiel 
Stevenson 7p, Dylan Frye 
19p, Răzvan Pavel, Bogdan 
Penciu, Camil Berculescu 5p, 
Andriy Agafonov 11p, Andrei 
Gheorghe 3p, Tyler Cream-
mer 3p, Octavian Ilie 8p. An-
trenor principal: Claudiu 
Alionescu. Antrenor secund: 
Alexandru Gliga.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Cristian Săpunaru a stat doar un meci 
după ce a fost în centrul scandalului de 
la finalul jocului FCU Craiova – Rapid 

București, disputat la Târgu-Jiu. 
Căpitanul Rapidului a fost sancționat de către 

Comisia de Disciplină a FRF cu o etapă de suspen-
dare. 

Liderul giuleștenilor a fost implicat într-o 
altercație cu jandarmii, iar, la scurt timp, fostul 
internațional a fost aproape de bătaie înainte de 
intrarea în vestiare, cu un apropiat al lui Adrian 
Mititelu. 

Comisia de Disciplină i-a acordat și o amendă 
lui Săpunaru, în valoare de 9.400 lei. Fundașul 
central  și-a ispășit deja pedeapsa sportivă la me-
ciul de cupă dintre FC Afumați și Rapid.

Meciul din Superligă a avut loc la Târgu-Jiu pe 
10 septembrie. 

Răfuiala din finalul jocului nu a reprezentat sin-
gurul eveniment negativ înregistrat pe arenă. Zeci 
de scaune au fost rupte, iar pereții stadionului au 
fost umpluți cu mesaje triviale. De asemenea, pista 
a fost arsă în mai multe locuri din cauza petarde-
lor.

Patronul de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, 
crede că sancțiunea primită de Săpunaru este prea 
blândă, în comparație cu ceea ce a pățit fiul său, tot 
după un joc cu Rapid. 

În noiembrie 2021, Mititelu jr. a fost suspendat 
un an de la pe stadioanele din România, după ce a 
fost acuzat că a aruncat cu o sticlă în teren. Săpu-
naru a fost implicat și în acel eveniment.

,,Fiul meu este administratorul clubului. Practic 
este conducătorul clubului. El nu mai are voie să-și 
desfășoare activitatea. I s-a interzis dreptul la mun-
că. 

Deși a fost catalogat oficial la acel meci, nu a 
aruncat el. Acea sticlă a fost aruncată pe terenul de 
joc de o altă persoană, dar nu mai contează. Era o 
sticlă de plastic cu 15% lichid în ea. Da, era o persoa-
nă din grupul lui, dar provocat tot de Săpunaru, care 

Săpunaru, ,,ars” doar la buzunare 
după incidentele de la Târgu-Jiu

a început să înjure la adresa lui. Era un meci fără 
suporteri, erau circa 20-30 de persoane din rândul 
ambelor tabere. 

Sticla nici nu a fost aruncată spre Săpunaru, ci 
în apropierea lui, nu cumva să-l lovească în cap. Să 
zicem că a făcut cineva o abatere din grupul lui, dar 
primește un an interdicție de a munci. 

Dacă conducătorul unui club în mod oficial nu 
poate participa la meciuri, efectiv i s-a interzis drep-
tul la muncă. Săpunaru vine și bruschează jandar-
mii, lovește, urlă, țipă, 20 de inși nu-l pot ține, dar 

n-are nicio problemă. Din contră, este erou într-o 
anumită parte a lumii. 

Eu a trebuit să blochez după acest incident 150-
200 de așa-ziși prieteni de pe Facebook pentru că 
erau suporteri rapidiști. 

Înjurături și amenințări de cea mai joasă speță pe 
care le-am primit pe telefon", a spus Adrian Mititelu, 
potrivit Pro Arena.

FCU s-a impus cu 1-0 în meciul cu Rapid de la 
Târgu-Jiu.

CĂTĂLIN PASĂRE


