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Noaptea min. 60C

Discurs impresionant al directorului Artego, Discurs impresionant al directorului Artego, 
la deschiderea anului universitar, la UCB! David: la deschiderea anului universitar, la UCB! David: 

Munca nu mai este căutată, nimeni nu mai caută munca

Camioane pline cu Camioane pline cu 
lemne, pe drumul național, lemne, pe drumul național, 
oprite de Poliție! oprite de Poliție! 
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Doi patroni din Rovinari și Doi patroni din Rovinari și 

Târgu-Jiu, amendați de ITM GorjTârgu-Jiu, amendați de ITM Gorj

În Gorj și Dolj: Legea minerilor și energeticienilor În Gorj și Dolj: Legea minerilor și energeticienilor 
CEO nu mai poate fi  ținută sub cheie!CEO nu mai poate fi  ținută sub cheie!

Vitezoman potolit 
cu amendă penală. 

A circulat băut, în 
oraș, cu 135 km/oră 
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Transalpina – închisă circulației Transalpina – închisă circulației 
din cauza vremii rele!din cauza vremii rele!

Deși în multe din localitățile județului 
au fost temperaturi care s-au apro-
piat, ieri,  și de 20 de grade Celsius, 

la munte este iarnă în 
toată regula. A nins 
în special în zona de 
creastă, iar circulația 

rutieră pe Transalpina 
a fost închisă cel puțin 
până azi. 
De luni seara vremea 

s-a stricat brusc, fără 
nicio avertizare me-
teo, asta după ce la 
sfârșitul săptămânii 
trecute cea mai în-
altă șosea din țară 
a fost aglomerată cu 
turiștii veniți aici 
în număr mare 
pentru a se bu-

cura de soarele 
blând de toam-
nă și de peisa-
jele unice.

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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,,Muzica ex prima ceea ce nu poate fi  spus și des pre ce e imposibil a tacea."– Vict or Hugo,,Muzica ex prima ceea ce nu poate fi  spus și des pre ce e imposibil a tacea."– Vict or Hugo
calendarcalendar
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FFarmaciaarmacia DR. MAX,  DR. MAX, 

Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

parter, vis-a-vis parter, vis-a-vis 

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9437  +0,0010
Dolarul SUA      5,1379 +0,0244 
Gramul de aur                     269,8751  -0,3276 
Francul elveţian                        5,1954  +0,0179  
100 Yeni japonezi                     3,5573 +0,0075
Lira sterlină      5,5513 +0,0722 
Leva bulgărească      2,5276  +0,0005 
Leul moldovenesc                     0,2631  +0,0025     
100 Forinţi maghiari     1,2118  -0,0031 
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Prefectura:Prefectura:  

E-mail: prefect@prefecturagorj.roE-mail: prefect@prefecturagorj.ro
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Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 
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Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  
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Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  
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Brădicenii mei arhetipali
Serile la Brădiceni 2022Serile la Brădiceni 2022

1. Cochiliile îngândurărilor
Brădicenii-s un sat într-o vale cu trei râuri și trei 

brâuri. Printre ele ulițele cu case ale căror țigle au în-
verzit. Cochiliile îngândurărilor mele – călător pe sub 
stele – au pleznit. Ici colo zăvoaie, în care susură apele 
ce se-adună-n izvoare (vreo douăsprezece a numărat 
copilul Brâncuși Constantin), din care de-o schioapă 
fiind sorbeam în căușul palmelor licoarea azurie, sub 
plasa aurie a Cerului, de ciucurii căreia atârnă păian-
jenii melancoliei mele, de la cei 68 de ani împliniți.

2. Desișuri sălbatice
De jur-împrejur: dealurile, pădurile, foișoarele, 

pivnițele, podgoriile, livezile cu pruni, meri și peri, 
undeva spre Bogdănești: un saivan cu oi, drept în 
față; deasupra Bâlții niște grajduri cu vite; dincolo 
de luminiș, o poiană cu mure pe rugii-n desișuri săl-
batice deasupra cărora, nopțile luna-i răsfiră părul 
muzical, lichefiat, iar sorii-s licăre uneori acoperite de 
nori...

3. Cărțile vii ale Naturii
Brădicenii-s un sat, doar atât, poate nu prea fru-

mos dar nici prea urât, în care viețuit-am ani des-
tui, hălăduit-am după ouă de păsări pe grui, în care, 
de vineri până luni, cules-am și ciuperci, și fragi, și 
căpșuni, pescuit-am în ostroave argintii; citit-am; pe 
sponci, cărți vii ale Naturii (una de Lucrețius, altă de 
Quasimodo); scris-am eu însumi dilogiile mele intitu-
late „Serile la Brădiceni”.

4. Stăpânul Ielelor
Brădicenii mei arheici seduc magistral. Iradiază-n 

preajmă stupi zumzăind. Corbul plutește pe plaiul 

S-A STINS ÎNCĂ UN MONSTRU 
SACRU (Alexandru Arșinel: 
1939-2022)

Anticei Voce. 
Eu eram poetul precoce, aveam și un cal alb pe care 

aerul blând și liniștea sacră îl reînvesteau ca Stăpân al 
Ielelor. 

Umplutul ulcelelor cu vin era ritualul aprinderii focu-
lui getodacoelin pe vatra viitoarei Românii eroice.

- eseostudiu de ION POPESCU-BRĂDICENI -

În timp ce, beat, poporul rus,
Aruncă după câini cu basca,
Destui rostesc, plângând: s-a dus
Și monstrul sacru din Dolhasca.

Cu inimi triste și cernite,
Că viața-i pentru toți un fum,
Aflăm, prin critici ne-avenite,
Că înc-avem cretini, duium.

Un monstru plin mereu de sine,
Lipsit de-al omeniei har,
Rostește, lumea s-o dezbine,
Că Arșinel a fost circar…

Prin moartea sacrilor artiști,
Fiind, pe ei, fixată țeava,
Suntem convinși, -săraci și triști-,
Că-n urma lor rămâne pleava!

GEO FILIȘ  

Văd a brazilor culoare
Văd a brazilor culoare,
Simt aroma de rășină,
Îi privesc din depărtare,
Cum se scaldă în lumină. 

Nu i-am mai văzut de-o vreme...
Mi-a fost dor de ei nespus!
Norii albi ca niște creme,
Îi învăluie de sus. 

Reci izvoare ca argintul,
Se strecoară pe la poale,
Prin cetini foșnește vântul,
Iarba-i fragedă și moale. 

Lângă stânci zăresc flori rare,
Flori de munte-nmiresmate,
Păscute de căprioare 
Și de turmele brumate. 

Frumusețea lor seduce:
Rai cu flori, cu munți, cu soare
Și solemn, îmi fac o cruce
Fiindcă raiul...munte are!

FLORENTINA CUTEANU
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De luni seara vremea s-a stricat 
brusc, fără nicio avertizare meteo, 
asta după ce la sfârșitul săptămânii 
trecute cea mai înaltă șosea din țară 
a fost aglomerată cu turiștii veniți 
aici în număr mare pentru a se bu-
cura de soarele blând de toamnă și 
de peisajele unice. În noaptea de luni 
spre marți temperaturile au scăzut 
sub limita înghețului, iar ieri la prânz 
termometrele arătau minus 5 grade 
Celsius în zona Pasul Urdele. Aici a 
nins de câțiva centimetri, iar zăpada 
așternută a înghețat. Drumarii au 
ieșit ieri dimineață cu utilaje pentru a 
curăța carosabilul, dar îndepărtarea 
gheții a fost imposibilă în zona afecta-
tă de viscol. Așa că a fost luată decizia 
opririi circulației, ceea ce i-a surprins 
pe șoferi. Turiștii aflați în trafic au 
trebuit să facă drum întors și să ca-
ute alte rute. „Din Ungaria vin, stau 
cam la 500 de kilometri distanță de 
aici, iar la noi nu sunt munți. Aveam 
în plan să merg pe aici spre Bihor, dar 
dacă drumul este închis mă întorc aca-
să pentru că de miercuri trebuie să re-

Transalpina – închisă circulației din cauza vremii rele!Transalpina – închisă circulației din cauza vremii rele!
Deși în multe din localitățile județului au fost temperaturi care s-au 
apropiat, ieri,  și de 20 de grade Celsius, la munte este iarnă în toată 
regula. A nins în special în zona de creastă, iar circulația rutieră pe 
Transalpina a fost închisă cel puțin până azi. 

vin la lucru. Mai bine revin altă dată, 
când voi putea circula în siguranță”, a 
spus turistul ungur. Și o familie din 
Constanța a căutat altceva de vizitat 
după ce nu și-a putut continua de-
plasarea pe Transalpina. „Știam că se 
circulă între orele 10 și 17 și de aceea 
și venisem acum pentru că e pentru 
prima dată când ajungem prin zonă. 
Am văzut că e întunecat la munte, dar 
nu ne-am gândit că nu se mai poate 
circula. Oricum, nu avem nici cauciu-
curile de iarnă, căutăm o variantă să 
mergem mai departe, probabil ne vom 
duce pe Petroșani”, a spus șoferul ve-
nit de pe litoral. Vremea rea i-a sur-
prins și pe ciobanii care nu și-au co-
borât încă turmele de la munte. Băcița 
Mărioara Băbu a plecat de la stână 
și a venit cu greu spre Novaci, cu o 
mașină echipată corespunzător. Ea 
spune că nu recomandă nimănui să 
circule pe acest drum în condițiile de 
acum, deși pe traseu a întâlnit inclu-
siv șoferi ieșiți în décor pentru că au 
ignorat restricțiile drumarilor. „Iarna 
a venit mult mai devreme anul acesta 

față de altădată. Noi suntem obișnuiți 
cu ninsorile, dar acum parcă s-au ținut 
lanț una de alta. A fost o săptămână 
cu vreme bună, una cu zăpadă. Sus 
nu e de aventură. Eu merg pe traseul 
acesta de ani de zile și iarna și vara și 
am coborât de pe munte foarte, foarte 
greu. Din păcate sunt mulți turiști care 
s-au aventurat pe munte. Unii s-au 
întors, iar unii cred că vor cere ajutor 
la 112 pentru că sunt inconștienți să 
treacă pe Transalpina pe o așa vre-
me. Au ignorat restricțiile pur și sim-
plu. Nu știu dacă la Obârșia Lotrului 
sunt puse semnele de circulația, dar 
am văzut mașini urcând pe munte și 
dinspre Rânca, unde este semn clar cu 
circulația interzisă că este drumul înză-
pezit. Până trece perioada asta cu vre-
me rea eu cred că trebuie să ne vedem 
de treabă și să așteptăm să vedem 
dacă vor fi din nou condiții de a mai 
circula pe aici. Sunt sigură că iarna va 
veni mai încolo și va fi mai ușoară pen-
tru că acum a nins mult prea devreme. 
La munte însă nu mai sunt condiții de 
a circula Transalpina, mai ales pentru 
cei care nu sunt de prin partea locu-
lui ca să știe cât de cât zona. Noaptea 
îngheață sigur și dimineața e gheață 
pe asfalt și nu știu dacă peste zi se va 
încălzi suficient pentru a fi posibilă re-
luarea circulației”, a spus băcița Mări-

oara Băbu. 
Drumarii vor merge și în această 

dimineață pe munte pentru a încer-
ca să curețe carosabilul, dar de abia 
după deplasarea în teren va fi luată 
eventuala decizie de redeschidere a 
circulației. 

Până atunci, Cristi Tudor, re-
prezentantul Direcției Regionale de 
Drumuri și Poduri Craiova, le cere 
șoferilor să nu se aventureze pe 
munte în condițiile actuale. „S-a luat 
această decizie din cauza condițiilor 
meteo nefavorabile. Este ceață, vizibi-
litatea sub 50 de metri, este lapoviță și 
ninsoare în zonele de creastă. Vântul, 
de asemenea, este foarte puternic și 
transformă zăpada și lapovița în polei 
și gheață pe partea carosabilă. Noi am 
intervenit în cursul dimineții de marți 
cu un utilaj care a făcut revizia și am 
constatat că nu putem asigura condiții 
de siguranță pentru participanții la tra-
fic. Astfel, s-a luat decizia ca Transal-
pina să rămână închisă cel puțin până 
miercuri dimineața. Facem un apel la 
toți participanții la trafic să nu încer-
ce să tranziteze acest sector de drum 
pentru că își pun în pericol atât viața 
lor, cât și viața celor care intervin să 
îi salveze dacă vor avea probleme pe 
munte”, a transmis Cristi Tudor.

 GELU IONESCU

Viorel David, cel mai longeviv 
director din România, după 
cum susține, a avut un dis-

curs motivațional, la deschiderea 
anului academic de la UCB și a fost 
aplaudat la scenă deschisă. Directo-
rul Artego a criticat ,,conducătorii”, 
adică pe cei aflați în funcții publice, în 
fața unei săli pline cu șefii instituțiilor 
publice din Gorj, dar și învățământul 
din România și a încurajat tinerii stu-
dent să vină cu idei. David s-a ară-
tat dispus să plătească pentru idei și 
s-a arătat deschis la astfel de oferte 
din partea studenților sau tinerilor 
absolvenți.

,,Eu sunt industriaș și, din păca-
te, noțiunea asta începe să dispară și 
cel mai mare păcat al conducătorilor 
din România este că nu se apropie de 
industriași. Noi facem bani, dumnea-
vostră faceți carte. Noi facem bani și 
îi dăm statului. Sute de miliarde într-
un an. Și statul nu face nimic pentru 

Discurs impresionant al directorului Artego, la deschiderea anului universitar, 
la UCB! David: Munca nu mai este căutată, nimeni nu mai caută munca
Adevărată lecție de viață ținută de Viorel David, directorul general 
al Artego SA, la deschiderea anului academic, la Universitatea ,,Con-
stantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. David a spus că pune mare preț pe 
idei și i-a sfătuit pe tinerii studenți să citească, pentru a-și dezvolta 
imaginația. Directorul Artego a criticat sistemul de învățământ din 
România despre care a spus că nu este practic și nu-i pregătește pe 
tineri pentru viață.

noi. Ce căutați, frate, în funcții publice, 
dacă nu faceți nimic pentru noi? Ce le 
spuneți părinților și urmașilor dum-
neavoatră, dacă nu faceți nimic pentru 
ei? (…) Munca nu mai este căutată, ni-
meni nu mai caută munca. (…) Stimați 
studenți, învățați ca să trăiți mai bine! 
Ce trebuie să faceți ca să trăiți mai 
bine? Să gândiți mai mult! Să aveți 
idei. Învățământul superior din Româ-
nia nu este practic, învață fel de fel de 
teorii, mecanisme, dar nu ne învață ce 
să facem în viitor, în viață. Nu vine ni-
ciun student de la universitatea de aici 
să-mi spună: băi, nene, dă-mi 100 de 
milioane în mână, eu știu să fac asta. 
Și cu asta tu faci 100 de milioane și un 
leu. Și eu îi dau 100 de milioane. Nu 
glumesc! Eu cred că sunt cel mai lon-
geviv director din România. Peste două 
luni, fac 35 de ani de directorat. (…) 
Ne lipsesc conducătorii. Noi nu avem 
conducători. Faceți o clasă de condu-
cători, nu de managementul ăla care 

se face, că vin la mine și îmi spun că a 
terminat facultatea de management.

Iubirea, speranța, credința… și 

munca, de-a pururi în suflet să-ți fie…”, 
a încheiat David.

CLAUDIU MATEI
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Casele de pensii din alte județe sunt obligate 
de către instanțele de judecată să aplice legea 
pensionării angajaților din minerit și energie 
la 52 de ani. Numai în Gorj și Dolj magistrații 
emit soluții nefavorabile, în schimb, un ul-
tim exemplu, la Alba Iulia, judecătorii au dat 
câștig de cauză acestor salariați, pe bandă ru-
lantă. 

,,Am făcut această lege…”

Până și deputatul Mihai Weber, lider al PSD Gorj 
s-a văzut nevoit să recunoască că această lege este 
aplicabilă. Mai mult, după ce Curtea de Apel Alba 
Iulia a început să emită, pe bandă rulantă, decizii 
favorabile, obligând casele de pensii să aplice actul 
normativ, acesta a spus că ,,a făcut această lege”: 
,,Poate dura câteva luni dar, până la urmă, legea 
va fi aplicată așa cum s-a dorit. Am făcut această 
lege în sprijinul angajaților CEO, ne dorim această 
lege să fie aplicabilă urgent” spune Weber, într-un 
interviu pentru Radio Infinit.

,,Acum, spun invers!”

Deputatul Radu Miruță, liderul USR Gorj, i-a 

În Gorj și Dolj: Legea minerilor 
și energeticienilor CEO nu mai 
poate fi  ținută sub cheie!

taxat ieri pe cei din PSD și PNL: ,,Opt dosare din 
opt au fost câștigate definitiv doar astăzi, dar PSD și 
PNL se tot ambiționează să țină legea blocată.

Văzând dosare câștigate pe bandă rulantă, după 
ce au făcut tot ce au putut să blocheze această lege 

197/2021, acum au început să spună și ei că legea 
este bună, fix invers de cum spuneau când mă chi-
nuiam alături de oameni ca această lege dreaptă să 
fie adoptată. Și a fost!

Păi, domnilor, dacă acum spuneți că legea este 
bună, nu vreți domniile voastre să fiți consecvenți cu 
ce spuneți și s-o și aplicați? Cine să o aplice, dacă nu 
Ministerul Muncii PSD, sau prim-ministrul PNL? 

Treaba asta ieșită acum din gura dumneavoastră 
cu ,,să se aplice”…păi cine sunt cei care să o aplice: 
fix dumneavoastră!

Lăsați ambițiile, lăsați poveștile, ieșiți din ridicol 
și dați decizie imediată în toate Casele de Pensii din 
țară să interpreteze acum legea așa cum spun defi-
nitiv atât de mulți judecatori!”, a scris deputatul pe 
Facebook.

,,Nu cedăm!”

,,Cel  are a anunțat că judecătorii de la Alba Iu-
lia au dat nu mai puțin de opt decizii favorabile, pe 
această lege, a fost unul dintre salariații CEO, Vasile 
Tivig, protestatar al Pieței, de peste un an, pentru 
Legea 197/2021: Încă 8 (OPT) Decizii DEFINITIVE 
de RECUNOAȘTERE a LEGII 197/2021!!!

Într-o singură zi!!!
În Oltenia se DOARME!
Pe toate ,,fronturile"... Magistrați... Politicieni... 

Sindicaliști... Salariați...
Mai sunt câțiva ,,NEBUNI", care se încăpățânează 

să nu renunțe la luptă... O luptă pentru respectarea 
unei LEGI! LEGEA 197/2021!!!

NU CEDĂM!!!   NU CEDĂM!!!”, a scris acesta pe 
site-ul de socializare. 

M.C.H.
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Vitezoman potolit cu amendă penală. 
A circulat băut, în oraș, cu 135 km/oră 

O primărie angajează 
asistent medical comunitar

Bărbatul a intrat în vizorul 
poliției după ce a fost sur-
prins de radar gonind pe 

strada Slobozia din municipiul Târ-
gu-Jiu.

Pentru că mirosea a alcool, șoferul 
oprit de polițiști a fost testat cu apa-
ratul etilotest, rezultatul înregistrat 
fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Bărbatul a fost dus la spital 
pentru stabilirea alcoolemiei.

„În seara de 04.08.2021, în jurul 
orei 20:00, inculpatul a condus pe dru-
murile publice, respectiv pe strada Slo-

Un șofer din Târgu-Jiu a scăpat doar cu amendă penală după ce a fost 
prins conducând băut și cu viteză pe o stradă din municipiu. Eveni-
mentul s-a produs în vara anului trecut, însă Judecătoria Târgu-Jiu 
s-a pronunțat în acest dosar în urmă cu două săptămâni.

bozia din Târgu Jiu, autoturismul mar-
ca Mecedes Benz, având o concentrație 
de alcool în sânge peste limita legală 
(1,28 g ‰, la ora 20:50 și 1,06 g ‰ la 
ora 21:50)”, se arată în rechizitoriu. 

La audieri, șoferul imprudent a re-
cunoscut fapta, declarând că în după-
amiaza respectivă a consumat o sticlă 
de vin, la o terasă din afara orașului. 
Ulterior, a urcat la volanul autoturis-
mului său pe care l-a condus pe stra-
da Slobozia (DN 67), fiind surprins de 
aparatul video-radar, montat pe auto-
speciala de poliţie, circulând cu viteza 

de 135 km/h în localitate.
Bărbatul, de profesie conducător 

auto, a scăpat doar cu amendă pena-
lă. 

El va trebui să achite 2.100 lei, 
echivalentul a 140 zile-amendă, pen-
tru săvârşirea infracţiunii de condu-
cere a unui vehicul sub influenţa al-
coolului.

Instanţa a apreciat că fapta incul-
patului prezintă un grad mediu de pe-
ricol social, deși a condus băut și cu 
viteză pe o stradă intens circulată din 
municipiu.

Sentința pronunțată de Judecăto-
ria Târgu-Jiu nu este definitivă, pu-
tând fi atacată cu apel.

I.I.

Primăria Mușetești angajează asis-
tent medical comunitar. Postul este 
pe perioadă nedeterminată. Cei care 
au absolvit o școală sanitară postli-
ceală sau sunt absolvenți de studii 
superioare – specializarea asistență 
medicală generală își pot depune do-
sarele de înscriere. 

În plus, este nevoie de cel puțin 6 
luni vechime în specialitatea studiilor 
absolvite.

Candidații trebuie să dețină cer-
tificat de membru al Ordinului 
Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali 
din România (aviz anual/adeverință 
eliberat/ă de către O.A.M.G.M AM.R.) 
în termen de valabilitate.

Concursul are loc la finalul lunii. 
Proba scrisă are loc pe 25 octombrie, 
iar interviul, două zile mai târziu.

I.I.
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Astfel, ITM Gorj trans-
mite că în aces-
te patru zile, au 

fost aplicate 28 sancțiuni 
contravenționale în cuantum 
de 186.500 lei și dispuse 121 

Doi patroni din Rovinari și Târgu-Jiu, Doi patroni din Rovinari și Târgu-Jiu, 
amendați de ITM Gorjamendați de ITM Gorj

* 56 de controale în patru zile

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Gorj, sub coordonarea și îndrumarea 
inspectorului-șef George Octavian Romanescu, au efec-
tuat în perioada 26-30 septembrie 2022 un număr de 
56 controale care au vizat atât domeniul relațiilor de 
muncă, cât și domeniul securității și sănătății în mun-
că. 

măsuri de intrare în legalita-
te.

,,Un angajator cu sediul 
social în orașul Rovinari, cu 
domeniu de activitate servicii 
poștale și de curierat, a fost 

sancționat cu suma de 60.000 
lei pentru folosirea în activita-
te a trei persoane pentru care 
nu avea încheiate în prealabil 
contracte individuale de mun-
că. 

Persoanele identificate de 
către inspectorii de muncă 
prestau activitate în Munici-
piul Târgu-Jiu.

Un alt angajator cu sediul 
social în Municipiul Târgu-Jiu 
a fost sancționat cu suma de 
10.000 lei pentru primirea la 

muncă a unui salariat cu de-
păşirea duratei timpului de 
muncă stabilită în cadrul con-
tractului individual de muncă 
cu timp parțial. 

Angajatorul în cauză a 
fost depistat pe raza orașului 
Târgu-Cărbunești, activând în 
domeniul panificației”, a mai 
comunicat instituția.

De asemenea, șeful In-
spectoratului de Muncă Gorj, 
George Romanescu, preci-
zează: „Readucem în atenția 

publică faptul că, indiferent 
de statutul angajatorului, fie 
persoană fizică, fie persoană 
juridică, potrivit Legii numărul 
53/2003, Codul Muncii, aces-
ta are obligația de a încheia în 
formă scrisă contracte indivi-
duale de muncă cu lucrătorii 
înainte de începerea activității, 
în caz contrar riscând aspre 
sancțiuni contravenționale”, a 
declarat acesta.

M.C.H.

,,În cadrul activităților 
desfășurate de polițiști au 
fost aplicate 11 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 
9000 lei, iar ca măsură com-
plementară s-a dispus confis-
carea a 27,34 m3 de material 
lemnos, în conformitate cu pre-
vederile Legii 171/ 2010, pri-
vind stabilirea și sancționarea 

Camioane pline cu lemne, pe drumul național, oprite de Poliție! Camioane pline cu lemne, pe drumul național, oprite de Poliție! 
* Transportatorilor li s-a confiscat încărcătura lem-
noasă și au fost amendați cu mii de lei

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rovinari și Poliției 
Orașului Turceni au acționat pe DN 66 Rovinari-Tur-
ceni, în perioada 26-septembrie – 2 octombrie,  pentru 
verificarea legalității provenienței lemnelor pe care le 
transportau, arată IPJ într-un comunicat de presă.

contravențiilor silvice.
De asemenea, în această 

perioadă a fost aplicată și o 
sancțiune contravențională 
pentru încălcarea prevederilor 
H.G. 69/2012 în valoare de 
9000 lei, iar ca măsură comple-
mentară s-a dispus reținerea 
certificatului de înmatriculare, 
a plăcuțelor cu numărul de în-

matriculare, precum și indis-
ponibilizarea pentru 6 luni a 
vehiculului transportator, față 
de un conducător auto care a 
transportat material lemnos 
fără a deține licență de trans-
port.

Exemple: La data de 1 
octombrie a.c., polițiști din ca-
drul Postului de Poliție Nego-
mir au identificat în trafic un 
bărbat de 49 de ani, din comu-
na Negomir, în timp ce condu-
cea un tractor neînmatriculat, 
tractând o remorcă încărca-
tă cu material lemnos pentru 
care nu deținea documente de 
proveniență. Întreaga cantita-
te de material lemnos, respec-
tiv 3,60 m3, a fost ridicată în 
vederea confiscării și predată 
unui reprezentant silvic, con-
ducătorul auto fiind sancționat 
contravențional conform Legii 
171/2010, privind stabilirea 
și sancționarea contravențiilor 
silvice.

De asemenea, conducăto-
rul auto a fost testat cu apa-
ratul etilotest, acesta indicând 
un rezultat de 0,15 mg/l alco-
ol pur în aerul expirat, fiindu-i 
reținut permisul de conduce-
re pentru o perioadă de 90 
de zile.În cauză, polițiștii au 
întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii 
de conducerea pe drumurile 
publice a unui vehicul neînma-
triculat.

La data de 30 septembrie 
a.c., polițiști din cadrul Poliției 
Orașului Rovinari au oprit, 
în trafic, un bărbat, de 51 de 
ani, din localitatea Drăguțești, 
în timp ce conducea o autou-
tilitară încărcată cu material 
lemnos, pe DN 66 Rovinari. 

Procedând la verificarea docu-
mentelor, polițiștii au stabilit 
că bărbatul nu deținea aviz de 
însoțire pentru materialul lem-
nos transportat, respectiv can-
titatea de 4,74 m3 lemn foc.

Conducătorul auto a fost 
sancționat contravențional 
conform Legii 171/2010 pri-
vind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice, iar can-
titatea de material lemnos a 
fost ridicată în vederea confis-

cării.
Polițiștii gorjeni atrag 

atenția asupra respectării 
legislației în domeniul silvic, 
acțiuni și controale în vederea 
celor care comit delicte silvice 
urmând a fi desfășurate și în 
perioada următoare în vede-
rea identificării și tragerii la 
răspundere a celor care încal-
că normele în vigoare”, au mai 
transmis polițiștii.

M.C.H.
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CE Oltenia: Buget de 2 milioane pentru CE Oltenia: Buget de 2 milioane pentru 
închirierea de zeci de autovehicule închirierea de zeci de autovehicule 

Zeci de bilete în stațiuni disponibile 
pentru pensionari

Atenție! Mesaje false în numele ANAF

Complexul Energetic Oltenia pune la bătaie peste 
2 milioane de lei pentru închirierea de autovehi-
cule pentru transport mixt, materiale și persoa-

ne, cu șofer. Vehiculele vor deservi UMC-urile Rovinari, 
Jilț, Roșia-Peșteana și UPRUM Rovinari.

Contractul va fi încheiat pe o perioadă de trei luni. Pro-
cedura de achiziție este „negociere fără invitație prealabilă 
la o procedură concurențială de ofertare”. 

În total, compania are nevoie de 34 de vehicule, suma 
alocată fiind de 2.172.175 lei. 

Prețul ofertei contează în proporție de 70%, CE Oltenia 
ținând cont și de norma de poluare Euro a parcului de 
vehicule ofertat. 

Data limită de depunere a ofertelor financiare finale 
este 7 octombrie, ora 10.00.

I.I.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) aver-
tizează asupra unei noi campanii de mesaje false trimise în 
numele instituţiei, prin care contribuabilii sunt anunțați că 
au „plăți fiscale restante”. 

„Mesajului îi este anexat un document, «factura fisca-
lă», pe care vă sfătuim să nu îl deschideți, în niciun caz! 
Reiterăm următoarele: nu deschideți aceste emailuri, nu 
accesați documentele anexate sau linkurile din conținut și 
nu transmiteți bani către conturile menționate! Serviciul 
Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, 
gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare secu-
rizată cu instituția. 

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale 
cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160”, 
anunță instituția.

I.I.

Casa Județeană de Pensii Gorj a 
primit biletele de tratament balnear 
cu dată de intrare în perioada 17-21 
octombrie 2022.

În seria 15, Casei Județene de 
Pensii Gorj i-au fost repartizate 162 
de bilete pentru tratament balnear, 
din care 71 bilete pentru unitățile 
de tratament din proprietatea Casei 
Naționale de Pensii Publice București 
și 91 de bilete contractate cu alți pre-

statori de servicii din domeniu.
„Din cele 162 bilete pentru trata-

ment balnear primite de către CJP 
Gorj, 119 bilete au fost alocate auto-
mat, prin aplicația SPA, solicitanților în 
funcție de punctajul obținut. Repartiza-
rea nominală pe stațiuni este afișată 
la sediul instituției, cât și pe pagina 
de internet a CJP Gorj”, a anunțat 
instituția.

Biletele de tratament balnear, atât 

cele repartizate, cât și cele nereparti-
zate, se vor distribui în zilele de 5, 6, 
7 și 10 octombrie 2022.

În cazul în care titularul nu se pre-
zintă pentru ridicarea biletului până 
la data programată, repartiția este 
anulată, iar biletul se redistribuie al-
tui solicitant.

Situația locurilor disponibile pen-
tru seria nr.15/2022 se prezintă ast-
fel: stațiunea 1 Mai - 2 locuri, Amara 
- 4 locuri; Bala -14 locuri; Buziaș - 6 
locuri; Covasna - 8 locuri; Moneasa 
- 4 locuri; Pucioasa - 2 locuri; Vatra 
Dornei - 3 locuri.

Aceste locuri se pot elibera persoa-
nelor interesate, indiferent dacă au 

depus sau nu cerere.
Toate biletele nevalorificate până 

în data de 10 octombrie, ora 16.30, 
vor fi redistribuite în ziua de 11 oc-
tombrie, ora 8.00.

Biletele de tratament balnear se 
eliberează beneficiarilor numai după 
legitimarea acestora, acestea fiind eli-
berate doar personal, titularului sau 
unei alte persoane, desemnate de că-
tre titular prin procură autentificată, 
din care să rezulte că mandatarul 
este împuternicit să ridice biletul de 
tratament balnear, a precizat Casa 
Județeană de Pensii Gorj.

I.I.
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Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

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

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

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

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

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

Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

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

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

Execută activități de administrare, 
mentenanță și suport tehnic al sistemelor și 
aplicațiilor existente

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

dezvoltare: C#, Java, .NET, Vaadin, ADF, 

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

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

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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ÎN UMBR
Atracţia unei excursii în perimetrul vestic al Gorju-
lui submontan  o constituie peisajele mirifice, sa-
tele de munte cu datini şi obiceiuri ce se pierd în 
negura vremurilor, forme şi fenomene carstice ce 
impresionează ochiul şi nu în ultimul rând locuri 
cu un excepţional potenţial turistic ce au început 
să fie puse în valoare după standardele comunita-
re. 

Un astfel de itinerar poate fi Târgu-Jiu-Tismana-
Padeş-Cloşani si din vecinătatea Pietrei Cloşa-
nilor, pe Motru, la acumularea Valea Mare.

În mijlocul unui impozant platou la Padeş se află ope-

ra sculptorilor Emil Beker şi Gheorghe Tudor, realizată 
în anul 1921, pentru a aniversa 100 ani de la izbucnirea 
mişcării revoluţionare condusă de Tudor Vladimirescu. 

La mică distanţă de aceste locuri se află Cloşani, unde, 
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RA PIETREI CLOŞANILOR
în perioada 1806-1820, Tudor a fost vătaf de plai. Dacă 
avem aprobările necesare putem vizita una dintre cele 
mai frumoase peşteri din Europa peştera Cloşani unde 
încă din anul 1961 funcţionează o secţie de cercetări în 
biospeologie. 

De aici, urcând pe firul Motrului, şi având  în peisaj 
Piatra Cloşanilor, ca un veritabil bastion natural, ajun-
gem pe malul lacului Valea Mare. 

Cei ce se încumetă să parcurgă ori să cerceteze acest 
perimetru vor descoperi o lume aproape fantastică a for-
melor naturale şi locuri de un pitoresc aparte. 

Ascunse în inima pădurilor şuviţe de apă ce coboară 
din piatră-n piatră se adună şi parcă luându-şi adio de 
la locurile unde au văzut lumina zilei o pornesc spre a 
sfârşi în apele lacului Valea Mare.  

Dar să zicem aşa:  (la noi românii întotdeauna există 
un ,,dar”) ajungând recent pe malul lacului cu pricina 
am fost neplăcut surprins de multitudinea de vetre de 
foc făcute la întâmplare  (unele prea aproape de mar-
ginile pădurii ce în unele locuri e chiar de răşinoase), 
probabil în perioada estivală a anului. 

Cred că la mijloc este tot acea educaţie ecologică (de 
care cu toţii facem referire) dar pe care mulţi dintre noi 
nu o au.  

Căci altfel cum să faci focul la nimereală şi, mai ales, 
lucrul care m-a întristat cel mai mult a fost că cei care 
vin la (haideţi să spunem cu indulgenţă)  iarbă verde vor 
să-şi facă altă vatră de foc de parcă cele existente ar fi 
contaminate. 

Şi aşa se ajunge din indiferenţă ori necunoaştere (fi-
ecare vatră nou făcută distruge vegetaţia în jurul ei) că 
pe o parte a malului  (altfel de o frumuseţe sălbatică 

aparte) sunt  aceste vetre (unele de marimea unui 
foc de tabără) ca nişte cicatrice inestetice ce sluţesc 
peisajul. 

La final vom prezenta câteva consideraţii ale 
unor foruri şi persoane  (fără a le dezvălui numele) 
legate de protecţia mediului ambiental şi a diversi-
tăţii biologice. 

,,Trebuie să fim conştienţi că în privinţa ocrotirii 

ori distrugerii naturii identitatea dintre al meu şi al 
nostru este totală. În privinţa ocrotirii pădurii şi a 
mediului nu există bariere. Avem cu toţii o participa-
re egală la beneficii sau dezastre” – afirma un cu-
noscut naturalist.  

,,În ziua de azi soarta mediului ambiental nu mai 
poate lăsa pe nimeni indiferent. Terra şi-a pierdut 
într-un timp istoric destul de scurt două treimi din 
zestrea verde a pădurilor. Ce a mai rămas în con-
diţiile exploatării fără precedent a ,,aurului verde” 
îndeamnă omenirea la o mai adâncă meditaţie şi 
preţuire a factorilor apărători ai vieţii”- se sublinia 
în mesajul de încheiere a sesiunii unei importante 
organizaţii  de profil. 

                                      MUGUREL PETRESCU
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Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din 
Parohia Sohodol, Oraşul Tismana, Gorj

,,Biserica este Casa Lui Dumnezeu şi în acelaşi timp, e locul în care 
ne întâlnim cu Părintele ceresc, Cel care ne primeşte pe fi ecare şi 
ne ascultă rugăciunea”!
În ziua de 2 octombrie 2022, în 

Duminica a 19-a după Rusalii, 
Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. 

dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi 
Mitropolitul Olteniei, a săvârşit sluj-
ba de resfinţire a Bisericii cu hramul 
«Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil» din 
Parohia  Sohodol, Oraşul Tismana, Pro-
topopiatul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu 
PC Părinte Marian Mărăcine şi Preot 
Paroh PC Părinte Vicol Ovidiu Florin! 
Înaltul Ierarh a oficiat Sfânta Liturghie 
împreună cu un sobor ales de preoţi şi 
diaconi din care au făcut parte: Prea-
cucernicul Părinte Protoiereu Marian 
Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu 
Nord, Preotul Paroh PC Părinte Vicol 
Ovidiu Florin şi Preacucernicii Părinţi: 
Popescu Vasile Gheorghe, Parohia Po-
cruia, Motea Daniel (Tismana), Motea 
Florin (Ungureni), Vasiloniu Liviu (Bi-
serica «Sf. Nifon», Târgu-Jiu, Giungălă 
Antonie (Gâlceşti), fiu al satului, Raţă 
Daniel (Crainici – Mehedinţi), de ase-
menea fiu al satului Sohodol, Gărăcel 
Ion (Costeni), Viloiu Mihai (Padeş), Vă-
caru Ioan de la Sf. Mănăstire Tismana, 
Bivolaru Mircea (Godineşti) şi alţii. În 
cadrul slujbei, ipodiaconul Mihai Cora-
vu din Parohia Negomir a fost hirotesit 
diacon. Merită apreciat efortul credin-
cioşilor care s-au apropiat de Dumne-
zeu pe creasta muntelui, într-o zi înso-
rită şi cu suflare de vânt, într-o clipă 
de seninătate dăruită de către Bunul 
Dumnezeu, oameni de toate vârstele 
care au venit la slujbă cu dorinţa de 
a fi împreună cu întreaga comunitate! 
Răspunsurile la strană au fost date 
de către Grupul psaltic al Catedralei 
Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Di-
mitrie» din Craiova, iar, la slujbă au 
fost prezenţi membrii Consiliului Lo-
cal Tismana în frunte cu Domnul Pri-
mar Petre Narcis Remetea. La sfârşitul 

slujbei, Preacucernicul Părinte Paroh 
Pr. Vicol Ovidiu Florin a primit rangul 
bisericesc de iconom! Au fost acorda-
te gramate chiriarhale de mulţumire 
din partea Mitropolitului Olteniei ur-
mătoarelor persoane: d-l primar Petre 
Narcis Remetea, d-l Cosmin Popescu, 
Preşedintele consiliului judeţean Gorj, 
d-na Ghiţan Daniela, d-na Pârvulescu 
Mihaela, d-na director Dan Gabriela 
şi d-l Gavrilescu Dan. Preotul Paroh 
Vicol Ovidiu Florin a fost hirotesit şi 
ridicat la rangul bisericesc de iconom 
pentru osteneala în folosul bisericii şi 
pentru aportul său la înfrumuseţarea 
acestui lăcaş de cult. În continuare, 
pentru contribuţia la înfrumuseţarea 
bisericii şi pentru osteneala arătată, 
au fost acordate gramate chiriarhale 
de mulţumire din partea Mitropolitu-
lui Olteniei următoarelor persoane: d-l 
primar Petre Narcis Remetea, d-l Cos-
min Popescu, Preşedintele consiliului 
judeţean Gorj, d-na Ghiţan Daniela, 
d-na Pârvulescu Mihaela, d-na director 
Dan Gabriela şi d-l Gavrilescu Dan. Să 
amintim faptul că restaurarea picturii 
a început în anul 2017 şi s-a încheiat 
în anul 2021 cu ajutorul enoriaşilor, 
al Consiliului local Tismana, al Consi-
liului judeţean Gorj, de asemenea, cu 
sprijinul unor credincioşi din localita-
te. După ce a dat citire actului de sfin-
ţire a bisericii, Preacucernicul Părinte  
Protoiereu Marian Mărăcine a început 
prin a spune că aceasta este ziua pe 
care a făcut-o Domnul, o zi însorită 
dintr-o toamnă bogată şi frumoasă, 
,,O zi aşteptată de credincioşi, pentru 
că, iată că încununăm această străda-
nie, prin prezenţa Înaltpreasfinţitului 
nostru, pentru a «reboteza» această 
biserică, pe care înaintaşii dumnea-
voastră, în urmă cu 121 de ani au con-
struit-o şi păstrând tradiţia ortodoxă, 

au zidit-o pe locul alteia din lemn, iar, 
în această biserică, venim ca să adu-
cem rugăciune lui Dumnezeu pentru 
a duce harul dumnezeiesc în casele 
dumneavoastră! Lucrările de restaura-
re a picturii la interior şi la exterior şi 
de refacere a bisericii s-au făcut prin 
strădania preoţilor de parohie, cu de-
osebire a Preotului Paroh Vicol Ovidiu 
Florin”, a precizat Părintele Protoiereu. 
Întărind cele subliniate anterior, Pre-
otul Paroh Vicol Ovidiu Florin a sub-
liniat următoarele: ,,Să-I mulţumim 
Bunului Dumnezeu pentru această 
sfântă zi, pentru că este un eveniment 
unic pe parcursul mai multor ani, prin 
strădania noastră a tuturor, şi chiar 
dacă ne-au mai supărat neajunsurile, 
demersurile pe care le-am solicitat ca 
preot al dumneavoastră m-au mobili-
zat, iar, prezenţa Înaltului nostru Mi-
tropolit ne face să fim uniţi în credin-
ţă, după sfinţirea şi târnosirea acestei 
sfinte biserici şi a sfintei mese! Dum-
nezeu să ne ocrotească şi să ne ajute 
tuturor! Amin”, în acest fel încheind 
cele spuse de către Preotul iconom al 
Parohiei Sohodol. În cele din urmă, 
Domnul primar Petre Narcis Remetea 
a rostit câteva cuvinte în care a mul-
ţumit Lui Dumnezeu pentru darurile 
Sale şi a subliniat importanţa prezen-
ţei Mitropolitului Olteniei la această 
resfinţire de biserică!

,,La biserică suntem unii lângă alţii, 
pentru că toţi suntem fi ii Tatălui 
ceresc şi aşteptăm iubirea Sa”! 

În cuvântul de o aleasă învăţătură 
duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a 
început prin a spune că dintotdeauna 
este o adevărată bucurie să slujeşti 
la sfinţirea şi resfinţirea unei biserici, 
deoarece: ,,Atunci când se sfinţeşte o 
biserică este un praznic, o bucurie şi  
pentru cei care vin din alte zone, pen-
tru că biserica este pentru noi, credin-
cioşii, Casa Lui Dumnezeu şi în ace-

laşi timp, e locul în care ne întâlnim cu 
Părintele ceresc, Cel care ne primeşte 
pe fiecare, ne ascultă rugăciunea şi 
ne îndeplineşte cererea noastră. Poate 
nu ajung cuvintele ca să lăudăm şi să 
definim biserica! Este Casa Tatălui ce-
resc, pe care Tatăl a zidit-o, Fiul a în-
tărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o atunci 
când ne-a dat râvnă, credinţă şi curaj 
ca să zidim această biserică dintr-o 
necesitate şi o dorinţă, pentru că nu 
avem un alt loc în lumea aceasta, ca 
să ne întâlnim cu Mântuitorul. Fiul ce-
resc a întărit-o pentru că El este Ace-
la Care S-a jertfit pentru noi şi ne-a 
dat trupul şi sângele Său, ca noi să ne 
hrănim pentru viaţa aceasta şi pentru 
viaţa cea veşnică! Duhul Lui Dumne-
zeu a sfinţit-o pentru că întotdeauna 
spunem că biserica este una sfântă, 
sobornicească şi apostolească! Deci, 
biserica este sfântă, pentru că are pe 
Duhul Sfânt, are această Persoană a 
Preasfintei Treimi care este prezentă 
în biserică, ne sfinţeşte şi ne îndum-
nezeieşte! Cum am văzut, în dumini-
ca aceasta un ipodiacon l-am făcut 
diacon, iar, duminica viitoare îl facem 
preot! Cel care a sfinţit persoana re-
spectivă cu numele Mihail este Duhul 
Sfânt! Aşa se face că şi prin mâinile 
preotului lucrează Duhul Sfânt, pen-
tru că atunci când ne spovedim, Du-
hul Sfânt ne iartă păcatele prin ru-
găciunea preotului, el nefiind decât 
un «martor», iar, Duhul Sfânt, atunci 
când binecuvintează preotul, apa devi-
ne agheasmă! Duhul Sfânt este Acela 
care sfinţeşte pâinea şi vinul şi le face 
trupul şi sângele Mântuitorului Iisus 
Hristos! Din orice parte o privim, Bise-
rica este sfântă! Aşezată pe o colină ca 
să se vadă din tot satul, iar, de aici să 
se audă glasul clopotului care cheamă 
să vină oamenii la biserică! Din punc-
tul de vedere al sfinţeniei, biserica este 
sfinţitoarea, pentru că de la Sfânta Li-
turghie plecăm acasă «înmiresmaţi», 
pentru că  Dumnezeu, prin sfintele 
rugăciuni pe care le ridicăm la tronul 
cel ceresc, revarsă asupra noastră bo-
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Sfi nții Cuvioși Daniil și Misail au deprins Sfi nții Cuvioși Daniil și Misail au deprins 
taina nevoințelor, dobândind darul taina nevoințelor, dobândind darul 
rugăciunii și al iubirii de Dumnezeu! rugăciunii și al iubirii de Dumnezeu! 

Sărbătoarea Sf. Cuv. Daniil şi Misail
găţie mare de lumină şi împlinire a tuturor cererilor 
noastre! Cel care vine des la biserică şi participă la 
Sfânta Liturghie duminică de duminică şi la sărbă-
toare, este ocrotit de Dumnezeu şi este păzit de către 
sfinţii îngeri! Nimeni nu poate să-i facă rău unei ase-
menea persoane, pentru că vrăjmaşul diavol nu se 
poate apropia de cei care sunt însemnaţi cu Crucea 
Mântuitorului Iisus Hristos! Se spune că odată, la 
o furtună, vrăjmaşul diavol voia să trăznească un 
om, să îndrepte trăznetul asupra lui! Dar, o voce i-a 
spus: nu poţi să-l loveşti, pentru că a fost la Sfânta 
Liturghie! Deci, la Sfânta Liturghie dobândim o ha-
ină veşnică şi nemuritoare! La biserică suntem unii 
lângă alţii, pentru că toţi suntem fiii Tatălui ceresc şi 
aşteptăm iubirea Sa! Dumnezeu ne aduce aici ca să 
fim păziţi de cel rău! De aceea, credincioşii au simţit 
întotdeauna nevoia să zidească biserici întru Slava 
Preasfintei Treimi! Iată cum astăzi, i-am pomenit pe 
toţi cei care s-au ostenit în decursul timpului, ca 
Dumnezeu să-i ocrotească pe ei în Împărăţia ceru-
lui! Ei sunt astăzi, împreună cu noi! Resfinţirea bi-
sericii dumneavoastră este un lucru minunat, care 
se săvârşeşte o singură dată la o generaţie sau două, 
pentru că de la 1900 au fost câteva generaţii pentru 
ca noi să fim beneficiarii acestei sfinţiri! Dumnezeu 
ne cere ca prin fapte bune să-L preamărim prin tot 
ceea ce facem în lumea aceasta” a menţionat Mitro-
politul Olteniei, pentru a sublinia legătura indisolu-
bilă şi de netăgăduit a omului cu biserica!      

,,Sunt războaie şi morţi în toate părţile, iar, ele 
se întâmplă pentru că lumea de astăzi nu mai 
este credincioasă”! 

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitro-
polit a dezvoltat paginile unei pedagogii sociale şi a 
întărit ideea că Evanghelia Duminicii a 19-a după 
Rusalii, ne arată că, aşa cum ne învaţă Mântuitorul, 
trebuie să le facem oamenilor ceea ce vrem să ne 
facă ei nouă, dar, nu întotdeauna îi facem bine celui 
de lângă noi, aproapelui nostru! De aceea: ,,Mântu-
itorul Hristos nu se referă numai la o cinste pe care 
apropiaţii noştri am vrea să ne-o dea nouă! Dacă fa-
cem o faptă bună, aşa cum ne spune Mântuitorul, 
să nu aşteptăm neapărat o răsplată, pentru că ea 
vine după dragostea din fapta noastră! Aşa sunt în-
văţătorii şi profesorii care le fac bine elevilor, pentru 
că răsplata vine mai târziu! Aşa este şi în biserică, 
dacă facem o milostenie, Dumnezeu ne răsplăteşte 
pentru că fapta bună o facem în numele Lui! În nu-
mele Mântuitorului Hristos, dacă dăm şi un pahar 
cu  apă, nu vom fi lipsiţi de răsplată! Când facem o 
faptă bună, Domnul ne mai spune, să nu ştie stân-
ga ce face dreapta! Fără fapte bune, nu vom putea 
intra în Împărăţia Lui Dumnezeu! Atunci când vom 
ajunge la judecată, ne va întreba Mântuitorul Hris-
tos, dacă am ajutat pe cel necăjit, dacă am dat de 
pomană, iar, aceste lucruri, dacă le-am făcut, vom 
auzi: ,,Veniţi la mine, binecuvântaţii Tatălui ceresc, 
de moşteniţi Împărăţia cerurilor”! Dacă nu avem să-i 
dăm ceva unui sărac, o rugăciune să facem pentru 
el, deci, să facem întotdeauna sfânta cruce şi să ne 
rugăm pentru toţi, şi pentru cei din casă, şi pentru 
cei de lângă noi, pentru că Dumnezeu răsplăteşte 
inima bună! Aşadar, să căutăm Împărăţia cerului 
şi toate celelalte ni se vor adăuga nouă! Întotdeau-
na, să avem inima şi mintea noastră la Dumnezeu, 
gândul nostru la Tatăl cel ceresc, pentru că văzând 
strădania noastră, Atotputernicul Dumnezeu ne va 
împărtăşi din darurile Sale, fiindcă El este bogat şi 
iubitor de oameni! Să vă rugaţi întotdeauna la Dum-
nezeu, aşa cum ştiţi, dar, să vă rugaţi! Pentru că 
este imposibil ca tata sau mama să nu asculte ru-
gămintea copilului! Aşa şi noi, indiferent de vârstă, 
să venim la Dumnezeu cu toată rugăciunea noastră 
şi El ne va asculta! Dumnezeu ne aduce liniştea su-
fletească de care lumea de astăzi are atâta nevoie! 
Vedeţi şi dumneavoastră că sunt războaie şi morţi 
în toate părţile, iar, ele se întâmplă pentru că lumea 
de astăzi nu mai este credincioasă! Lumea nu mai 
este mulţumită cu ceea ce are, lăcomia este mai tare 
decât omenia şi atunci, vedem că avem atâta sufe-
rinţă în lume! Dacă ne rugăm Lui Dumnezeu, El ne 
va feri de cel rău! Dumnezeu este mereu aproape 
de cei care Îl iubesc pe El şi iubesc şi pe aproapele, 
că Dumnezeu face să răsară lumina şi pentru cei 
buni şi pentru cei răi, de aceea, să nu ne conside-
răm mai buni decât alţii! Să avem smerenie, pentru 
că Mântuitorul Hristos ne învaţă să ne considerăm 
cei mai din urmă dintre oameni, iar, atunci, puterea 
Lui Dumnezeu va face minuni în viaţa noastră! Pen-
tru munca dumneavoastră pentru această biserică 
frumoasă, pentru osteneală şi pentru eforturile la 
înfrumuseţarea bisericii, Îl rugăm pe Bunul Dum-
nezeu să vă răsplătească! Tuturor să vă dăruiască, 
în locul celor trecătoare, pe cele veşnice în Împără-
ţia cerurilor! Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să vă 
dăruiască pace şi bucurie duhovnicească, în vecii-
vecilor! Amin”!

Profesor dr. VASILE GOGONEA

Astăzi, 5 octombrie, îi sărbătorim cu evla-
vie şi cu adâncă preţuire duhovnicească 
pe Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la 

Mănăstirea Turnu – Vâlcea, ştiut fiind faptul că 
amândoi, încă din tinerețile lor, erau iubitori de 
nevoințe pentru Dumnezeu și doritori de  o viață 
în sfinţenie, având aplecare şi dragoste către Mân-
tuitorul Iisus Hristos și către Preacurata Sa Mai-
că, având în sufletul lor şi în mintea luminată po-
runca cea sfântă a Domnului: „Cel ce voiește să 
vină după Mine să se lepede de sine să-și ia crucea 
sa și să-Mi urmeze Mie”, motiv pentru care cei doi 
au lăsat casă, părinți, frați, rude și prieteni, și au 
intrat în Mănăstirea Cozia ca frați întru vieţuire 
monahală, viețuind în ascultare și smerenie, ur-
mând pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce S-a făcut as-
cultător Tatălui pentru noi, până la moartea Sa pe 
cruce. Sfinții Cuvioși Daniil și Misail au deprins 
taina nevoințelor, dobândind darul rugăciunii și 
al iubirii de Dumnezeu pentru a se primeni su-
fletul şi inima de apăsările unei lumi păcătoase! 
Deci, parcurgând după rânduială, toate încercă-
rile duhovnicești, Sfinții Cuvioși Daniil și Misail 
s-au supus poruncilor starețului lor și ale fraților, 
fiind exemple vii de nevoință întru toate cele lu-
meşti şi duhovniceşti. Nu mult după ce au intrat 
în mănăstire, pentru multele lor osteneli și pentru 
râvna lor smerită şi desăvârşită după Dumnezeu, 
s-au făcut vrednici de mult dorita vieţuire a călu-
găriei, primind tunderea de la egumenul lor. Ast-
fel, Cuviosul Daniil, fiind cunoscător al Sfintelor 
Scripturi și al învățăturilor Sfinților Părinți, dar 
având și o viață vrednică și  cu multă iscusință 
în viața călugărească, a fost învrednicit de harul 
preoției. Deci, ajuns ca făclia în sfeșnic şi arzând 
întru credinţă, prin viață smerită și curată, s-a fă-
cut repede cunoscut de către părinții din mănăs-
tire, care și l-au ales printr-o taină  desăvârşită ca 
duhovnic și povățuitor pe calea mântuirii. Printre 
cei care se mărturiseau la cuviosul Daniil a fost 
și vrednicul de pomenire fericitul Misail, care i-a 
devenit și ucenic duhovnicesc. Primind ascultarea 
de duhovnic, Sfântul Daniil a început și mai cu 
osârdie a se nevoi, mergând din putere în putere și 
sporind întru faptele cele bune, chip și pildă sfin-
ţitoare făcându-se tuturor. După o vreme, dorind 
împlinire duhovnicească și arzând de dragostea 
cea dumnezeiască, au hotărât împreună să pără-
sească viața de obște și să meargă în pustnicie. 
Primind binecuvântare de la starețul lor, au mers 
dincolo de Turnul lui Traian, în ținuturile Munte-
lui Cozia, unde și-au săpat chilii în stânca munte-

lui lângă izvoarele de apă ale pădurii liniștite, cu 
toate că deseori, multe au fost ispitele Cuvioșilor, 
însă, nici una n-a biruit setea lor de rugăciune, 
de liniște și de osteneli întru credinţă. Sub acope-
rământul Maicii Domnului, în jurul Cuvioșilor s-a 
adunat o mică obște de frați nevoitori întru rugă-
ciunea neîncetată, în privegheri, post și în citirea 
cărților folositoare de suflet, ceea ce a însemnat o 
recunoaştere a vieţii lor sfinte! De aceea, fericiții 
Daniil și Misail au ridicat o biserică de lemn pen-
tru trebuințele lor, în cinstea Intrării în biserică a 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, acolo unde 
Cuviosul Daniil era duhovnic al tuturor pustni-
cilor din împrejurimi, la el spovedindu-se, după 
tradiție, și Sfinții sihaștri Neofit și Meletie. Aceștia 
coborau din când în când, mai cu seamă în dumi-
nici și sărbători, pentru a se spovedi și pentru a 
se împărtăși la Sfânta Liturghie săvârșită în acest 
schit, care, aflându-se în apropierea vechiului 
turn roman, s-a numit Schitul-Turnu, aşa cum 
a rămas în documente până astăzi. Spre sfârșitul 
vieții, Cuviosul Daniil a dat părinților care se 
nevoiau acolo rânduieli de viață pustnicească, 
apoi, cunoscându-și mai dinainte sfârșitul, le-a 
pus povățuitor în locul lui pe ucenicul său, Cu-
viosul Misail, cel apropiat şi mereu devotat în-
tru credinţă! Împreună, fericiții, Daniil și Misail, 
după trecerea la cele veșnice, în prima jumăta-
te a veacului al XVII-lea, au fost îngropați lângă 
altarul bisericuței lor, iar, atunci când în anul 
1676, Mitropolitul Varlaam al Ţării Româneşti a 
construit la schitul respective o nouă biserică, 
de data aceea de piatră, a așezat sfintele moaște 
ale Cuvioșilor Daniil și Misail la temelia altarului 
bisericii celei noi. În acest fel, Cuvioșii Daniil și 
Misail, avva și ucenicul, prin sfinţenie s-au arătat 
vase alese ale Duhului Sfânt, înscriindu-se în rân-
dul Sfinților Cuvioși sihaștri români, ca purtători 
de daruri duhovnicești și luminători prin viețuirea 
lor sfântă. Ca urmare, în ședința de lucru din 25 
februarie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române a hotărât canonizarea Sfinților Cuvioși 
Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu, având ca 
zi de prăznuire data de 5 octombrie. Se spune că 
Muntele Cozia din judeţul Vâlcea a dat naștere 
multor legend şi a atras numeroşi sihaştri care 
și-au găsit o casă aici, departe de agitație. Postul 
şi rugăciunea le-au îndrumat pașii spre aceste lo-
curi frumoase unde și-au construit bordeie, după 
care şi-au creat chilii în stânca muntelui. Aceasta 
este şi povestea celor doi sfinţi cuvioşi Daniil şi 
Misail care au trăit la Mănăstirea Turnu, acolo, 
în colţul de rai de la poalele muntelui Cozia, stau 
drept mărutie a crediței celor doi sihaştri în chi-
liile lor.

Preotul Paroh PC Părinte VICOL OVIDIU 
FLORIN, Parohia Sohodol, Tismana
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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, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 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. 

Telefon 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 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-urile se pot depune la 
adresa de e-mail agentiaec@
gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.

Unitate serioasă anga-
jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

- experiență minim 7 ani;
- vârsta 30-45 ani;
- maxim 5 locuri de muncă 

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

me administrative la sediul 
unității și să fie capabil să le 
rezolve;

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi înca-
drat consilier. Se oferă salariu 
atractiv și bonuri de masă. 
CV-urile (în format Europass) 
se pot depune la adresa de e-
mail agentiaec@gmail.com

Relații la telefon: 0734 517 
000 (luni-vineri, între orele 
9.00 -15.00)

 Gicu, din comuna 
Runcu, județ Gorj, 76 ani, vă-
duv, maistru, pensionar din 
minerit, fără vicii, doresc o 
doamnă, de vârstă apropiată, 
fără vicii sau obligații, să locu-
iască la mine acasă fiind sin-
gur din 2012. Pot fi contactat 
la nr. de telefon 0768861199.
Casa o am supravegheată cu 
camere video.

MatrimonialeMatrimoniale

 Executăm acoperișe, 
mansarde, orice tipuri 
de reparații și vopsitorii 
acoperișe. 0728544356.

DiverseDiverse

Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 

(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 

maiuri pentru spart lemne, 

scoabe și pripoane pentru 

cai. Telefon: 0761890450.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. Telefon: 
0731984506.

În atenția tuturor 
abonaților!
Toți cei care 

întâmpină probleme 
în ceea ce privește  

distribuirea 
cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze 

nr. de telefon:  
0253-218 552  

Ofi ciul Județean 
de Poștă Gorj 

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 periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

BDSBDS
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Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu

Comuna Bustuchin anunţă publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pen-

tru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL: DC 31 VALEA POJARULUI, DV83, DC 31 C BUS-
TUCHIN PESTE APA SI DC 29 POIANA SECIURI IN CO-
MUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ”, propus a fi ampla-

sat în comuna Bustuchin, Satele Poiana Seciuri, Bustuchin 

peste Apă, Valea Pojarului, Pojaru, jud Gorj.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 

sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii,  nr. 76, 

judeţul Gorj şi la Primăria Comunei Bustuchin, jud Gorj în 

zilele de luni – vineri între orele  9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 

Gorj.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, 
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra me-
diului, pentru  proiectul ”Lucări de curățare, remediere 
și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc XOB 
807 Țicleni“, propus a fi amplasat în extravilanul localității 
Țicleni, judeţul Gorj.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. 
Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între 
orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet 
http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității com-
petente pentru protecția mediului.
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Mai întâi efectuați lucrările restante 
din luna septembrie și apoi

În sectorul vegetal:

În cultura plantelor de câmp:
a) – recoltatul porumbului – trebuie început 

atunci când cultura a ajuns la maturitatea tehno-
logică, nu mai devreme, spre a evita deprecierea 
producţiei în depozite. Momentul prielnic este uşor 
de stabilit (în alt articol am detaliat acest lucru). 
Trebuie şi eliberat terenul de coceni. 

b) – arăturile pentru însămânţările de toam-
nă – care trebuiau efectuate până la 20 – 25 sep-
tembrie pentru a asigura orzului şi grâului condiţii 
optime pentru cultură, se pot efectua dar necesită o 
mai mare preocupare pentru lucrările de pregătire 
a patului germinativ.

c) – însămânţatul orzului – trebuie efectuat în 
zona noastră începând cu 20 septembrie până la 
15 – 20 octombrie iar semănatul grâului și triti-
cale va fi încheiat până la 25 octombrie. Semănatul 
mai timpuriu poate conduce la creşterea exagerată 
a tinerelor plante şi asfixierea lor pe timpul iernii 
sau pot fi supuse atacului masiv de cicade (insecte 
minuscule, efemere) pe timp călduros şi umed pen-
tru înţepare şi sugere a sevei, ocazie cu care aces-
tea transmit plantelor viruşi și micoplasme care pot 
provoca distrugerea totală a culturilor. 

Întârzierea semănatului acestor culturi poate de 
asemenea conduce chiar la compromiterea lor prin 
degerare peste iarnă sau realizarea unor culturi 
slab productive. 

Se apreciază că fiecare zi în afara intervalului 
optim conduce la diminuarea recoltei cu 100 kg 
boabe/ha.

În legumicultură - se monitorizează starea fito-
sanitară a culturilor și se aplică tratamentele adec-
vate precum și combaterea buruienilor, spre a evita 
infestarea terenului cu noi cantităţi de seminţe de 
buruieni şi a îngreuna astfel condiţiile de cultură 
pentru anii viitori. 

De asemenea se va pregăti terenul pentru semă-
natul şi plantatul în câmp a viitoarelor culturi tim-
purii de salată, spanac, ceapă verde, usturoi verde, 
etc sau pentru plantatul de toamnă al căpşunilor. 
Se recoltează cartofii de toamnă și celelalte legume. 
Dacă prognoza meteo perminte se poate prelungi 
recoltarea verzei cu efect benefic asupra calității 
prin supramaturare.

La bine să răspunzi cu bine iar la rău 
să răspunzi cu ... dreptate!        Confucius.

În pomicultură - se va efectua recoltatul spe-
ciilor şi soiurilor de toamnă. Atenţie – nu lăsaţi 
fructe în pomi căci acestea vor constitui pla-

Grafi cul lucrărilor agricole în Grafi cul lucrărilor agricole în 
luna octombrieluna octombrie

samente ideale pentru iernarea agenţilor pa-
togeni sau mai multor dăunători, ceea ce va 
pune în pericol sănătatea plantaţiilor în anul 
următor.

În viticultură - se va face recoltarea struguri-
lor pentru vin. Mai înainte însă procuraţi din timp 
bentonita, metabisulfitul, levurile şi drojdiile supe-
rioare pentru a asigura o bună fermentare şi lim-
pezire a vinurilor, dar mai ales pregătirea şi igieni-
zarea perfecte a utilajelor şi recipienţilor folosite în 
vinificaţie. Prepararea vinului impune o igienă 
desăvârșită.

În sectorul zootehnic:
În fermele de bovine - se vor continua activitățile 

cotidiene ca și până acum, se vor scoate în conti-
nuare animalele la pășunat până la căderea primei 
brume. 

Se vor strânge şi depozita în bune condiţii ulti-
mele furaje pentru perioada de stabulaţie, de regu-
lă cocenii.

În fermele de ovine și caprine - se vor face 
aceleaşi operaţiuni ca şi în fermele de bovine, se 
vor pregăti turmele pentru montă şi chiar introduce 
ţapii în turmele de capre.

În fermele de porcine - se va continua activi-
tatea cotidiană cu grijă deosebită pentru protejarea 
animalelor din toate categoriile contra intemperiilor 
știut fiind că această specie este destul de sensibilă 
la factorii climatici negativi.

În fermele de păsări – mă refer la cele 
gospodărești – se va continua activitatea cotidia-
nă cu un spor de preocupare la protejarea păsărilor 
contra  intemperiilor. 

În stupine - se va verifica rezerva de hrană a 
familiilor și se va completa cu turte de zâhăr apicol 

sau siropuri după extracția recoltei poliflore, etc. 
De asemenea se va face pregătirea stupinei și a fa-
miliilor pentru iernare.

Acest grafic de lucrări agricole se adresează 
micilor fermieri, gospodăriilor agricole 

familiale care de fapt reprezintă aproape 
totalitatea exploatațiilor agricole gorjene.

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

consultați cartea mea  
  

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

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

2021,
- vol. 3 – Pomicultură - ediția 2022

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

         sau - 0764 471 206 - permanent  

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii 
de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar 
mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, 
vechi de peste 400 de milioane de ani pe pă-
mânt - deci cu mult mai vechi decât noi, oa-
menii, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe 
acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca 
pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță 
dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, 
spuse în loc de altceva, ci un avertisment de 
ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. 
Primesc suficient de multe telefoane în care 
mi se aduce la cunoștință despre masacrarea 
familiilor de albine de către posesorii de unul 
sau mai mulți pomi fructiferi care fac trata-
mente chimice „după ureche” și în momente 
total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritu-
lui, și fără să anunțe apicultorii de acesta. 
Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a 
apiculturii prevede pedepse aspre pentru ast-
fel de nereguli. Așadar, înainte de a efectua 
un tratament chimic la pomi, vii sau legume 
în câmp, anunțați primăria de acest lucru, co-
municând ziua tratamentului și produsele ce 
le veți folosi. 

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

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt pole-
nizate de insecte precum albinele. 

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă 
lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e ... nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi ...

Ing. ION VELICI
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Echipa de baschet a Clubu-
lui Sportiv Municipal Târgu 
Jiu are lotul complet. Ulti-

ma adiție este tot un jucător de peste 
ocean, Xavier Cannefax. Americanul 
a semnat cu CSM un contract vala-
bil până la finalul sezonului. Acesta 
este descris ca un fundaș dinamic, 
care poate acoperi pozițiile 1 și 2. In-
teresant este că noul transfer se poate 
lăuda cu titlul de cel mai bun marca-
tor al primei ligi olandeze, în 2020 pe 
când juca la Apollo Amsterdam.  Ca 
profesionist, a mai trecut pe la Upp-
sala Basket (Suedia), Al Rayyan Doha 

A venit și A venit și 
ultimul străinultimul străin

(Qatar) și a petrecut ultimele două se-
zoane în Kosovo, la KB Prizreni. 

,,Xavier Cannefax este un combo 
guard de poziție 2-1. Este un jucă-
tor care împinge foarte bine jocul pe 
tranziție și un foarte bun apărător. Va 
ajunge săptămâna asta la Târgu-Jiu. 
Să vedem însă în ce forma fizica va fi și 
cât de repede vom putea să-l integrăm 
în sistemul nostru de joc”, a precizat 
antrenorul Claudiu Alionescu pentru 
csmtargujiu.ro.

Xavier Cannefax are 33 de ani și 
măsoară 1,9 metri.

CĂTĂLIN PASĂRE

CSM Târgu Jiu U14 a câștigat turneul de la Sibiu
Echipa de baschet feminin CSM Târgu Jiu U14 s-a impus 

în ambele partide din weekend. Meciurile de la sfârșitul săptă-
mânii au contat pentru Grupa 4 a Turneului 1. Competiția s-a 
desfășurat la Sibiu, iar gorjencele au trecut de CSS Sibiu (61-
29) și Valbon Arad (61-42). Antrenorul Laurențiu Răuț s-a de-
clarat mulțumit de evoluția echipei sale. ,,Am încheiat primul 
turneu din cadrul campionatului național de baschet U14 femi-
nin cu două victorii din tot atâtea meciuri jucate, două meciuri 
pe care am reușit să le controlăm pe toată perioada desfășurării 
jocului. Sunt mulțumit în mare parte de atitudinea jucătoarelor 
și cred că jocul nostru este pe un drum bun”, a declarat princi-
palul echipei.

Grupa U14 Feminin CSM Târgu Jiu: Diana Nica, Iulia 
Rădulea, Maria Zamfirescu Rădulea, Alexia Dană, Iulia 
Batoancă, Teodora Sarcină, Antonia Tetileanu, Sara Canavea, 
Ilinca Oproiu, Gabriela Uzuru, Giulia Ularu, Carla Deaconu. 
Antrenor: Laurențiu Răuț.

CĂTĂLIN PASĂRE

Junioarele 3 de la CSM 
Târgu Jiu au fost învinse, în 
weekend, de CSS Sibiu. Vi-
zitatoarele au câștigat con-
fruntarea din Sala Polivalen-
tă cu 26-15. Meciul a contat 
pentru etapa a treia din Seria 
J. Elena Bușe a fost cea mai 
bună marcatoare din tabăra 
noastră, cu 6 goluri. Gazdele 
nu s-au putut baza la aceas-
tă partidă nici pe antreno-
rul Radu Costel, care a lipsit 
din motive obiective. În acest 
context, tinerele jucătoare au 
fost conduse de Andrei Ena-
che, care a trimis în teren și 
jucătoare născute în 2011. 

,,O partidă care ne-a arătat 
că este foarte mult de muncă, 
aici la bază, la nivelul acesta. 
Cu toate că am pierdut catego-
ric, trebuie să menționez că au 
intrat minute bune pe teren, 
inclusiv jucătoare născute în 
2011, iar asta mă bucură pen-
tru că sunt câteva fete cu re-
ale calități, pe care trebuie să 

Înfrângere pentru Junioarele 3Înfrângere pentru Junioarele 3

le urmărim în continuare”, a 
precizat Enache pentru csm-
targujiu.ro. Junioarele 3 vor 
disputa următoarea partidă 
duminică, 16 octombrie, tot 
pe teren propriu, cu CSM Mi-
hai Viteazu Vulcan.

CSM Târgu Jiu: 
Teodora Rușeț, Ana Bîrlete 
1g, Cleopatra Pîslaru, 

Raisa Pagnejer 1g, Dana 
Totan, Beatrice Popescu, 
Ștefania Ciobanu, Diana 
Ștefu, Maria Cojocaru 1g, 
Alexandra Popescu 2g, Ionela 
Ungureanu 1g, Anastasia 
Găvănescu 1g, Elena Bușe 6g, 
Maria Cîrciumariu, Andreea 
Mindoiu 2g, Carla Logăscu. 

CĂTĂLIN PASĂRE

Alexandru Misarăș, 
unul dintre cei mai vechi 
componenți ai echipei Viitorul 
Târgu-Jiu, s-a transferat în 
Republica Moldova. Fundașul 
central a semnat un contract 
cu echipa de primă ligă Zim-
bru Chișinău. În vârstă de 25 
de ani, apărătorul a petrecut 
patru sezoane în orașul lui 
Brâncuși. El a venit la echi-

Un fost fundaș al Viitorului a ajuns în Republica Moldova
pă în toamna anului 2018, de 
la Sănătatea Cluj. Pe atunci, 
formația se chema Energetici-
anul. Misăraș nu a fost prin-
tre preferații lui Florin Stîngă, 
drept dovadă nu a jucat în ni-
cio partidă din actuala ediție a 
ligii secunde. Oricum, minu-
tele sale au fost limitate și în 
campionatul precedent, când 
a bifat doar patru meciuri. 

Cu toate acestea, Alex a fost 
integralist în partida jucată 
sâmbătă de noua sa echipă, și 
câștigată în fața trupei Dina-
mo-Auto Tiraspol, scor 2-1. A 
fost prima victorie a sezonului 
pentru Zimbru Chișinău, care 
are 8 puncte după nouă me-
ciuri, fiind pe penultimul loc 
al clasamentului.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Partida dintre Progre-
sul Ezeriș și Gilortul 
Târgu Cărbunești, 

programată inițial pentru 
sâmbătă, 8 octombrie, se va 
desfășura, la solicitarea gaz-
delor, vineri 7 octombrie. 
Meciul are loc pe Stadionul 
,,Gloria” din Reșița, începând 
cu ora 15.00. ,,Deoarece sâm-
bătă, pe Stadionul ‘Gloria’ din 
Reșița, acolo unde Progresul 
Ezeriș dispută meciurile de pe 
teren propriu, este programat 
un meci din Liga Națională 
de Fotbal American, iar pre-
gătirea jocului presupune 

Gilortul joacă vineri la EzerișGilortul joacă vineri la Ezeriș
un trasaj diferit al terenului, 
conducerea formației gazdă 
a solicitat clubului nostru și 
Departamentului competiții 
din cadrul FRF să devanseze 
cu o zi partida dintre Progre-
sul și Gilortul, meci contând 
pentru etapa a VII-a, din Seria 
7, a Ligii a 3-a”, au transmis 
reprezentanții formației din 
Târgu Cărbunești. Echipa lui 
Mario Găman ocupă prima 
poziție în clasament, cu 15 
puncte, iar Ezeriș este pe ul-
timul loc, cu șase înfrângeri 
din șase partide.

CĂTĂLIN PASĂRE

Federația Română de Fotbal a 
anunțat, luni după amiază, că va 
merge pe mână lui Edward Iordă-
nescu și pentru preliminariile Euro 
2024. Reprezentanții FRF au adăugat 
că o calificare la turneul continental 
ar duce automat la prelungirea con-

Ofi cial: Iordănescu continuă la națională!
tractului și pentru competiția din 
Germania. 

Astfel, după ce a primit votul de 
încredere al membrilor din Comite-
tul Executiv, decizia a fost oficializată 
printr-un Comitet de Urgență. Recent, 
România a retrogradat în Grupa C a 

Ligii Națiunilor!
,,Edi Iordănescu trebuie să continue 

la cârma echipei naționale. Am văzut 
lucruri bune în luna septembrie, de la 
ele trebuie continuat. A fost dezamăgi-
tor că am încheiat grupa pe locul 4, dar 
trebuie să privim în detaliu. Cu un sin-
gur punct în plus am fi fost pe locul 2. 
Per total, individual, am fost peste Fin-
landa și Bosnia și Herțegovina la du-
eluri directe. În plus, deși am terminat 
pe ultimul loc, în cele 16 grupe din Liga 
Națiunilor doar trei formații de pe locul 
3, nu locul 4, au avut mai multe puncte 
decât noi. Nu sunt niște realizări, dar 
sunt lucruri care contează. Edi și-a 
asumat o reconstrucție, sperăm cu toții 
să reușească și să ne aducă o bucu-
rie pe care o așteptăm, calificarea la 
EURO 2024”, a spus Mihai Stoichiță, 
directorul tehnic la FRF.

Iordănescu susține că știe ce nu 
merge la prima reprezentativă și va 
lucra să îndrepte din probleme.

,,Încrederea care mi s-a oferit mă 
onorează și, la fel ca și până acum, pro-

mit să pun în slujba echipei naționale 
toate cunoștințele mele și tot ce am eu 
mai bun ca să reușim să ne atingem 
obiectivul. Am identificat cinci proble-
me pe care le avem și sper să le reme-
diem sau să le diminuăm efectele. Nu 
sunt cazuri izolate, e vorba de situația 
în care ne aflăm, un exemplu ar fi lipsa 
meciurilor internaționale ale jucătorilor 
români la echipele de club. Cred că am 
reușit să punem fundația la procesul 
de reconstrucție, cu jucători tineri, mulți 
proveniți de la Under 21, cu o mentali-
tate diferită, pe care ne-o dorim foarte 
mult, care să ne dea speranțe pentru 
o calificare la EURO. Încercăm să con-
struim în jurul elementelor bune și să 
le dezvoltăm. Pentru mine e o onoare 
și o mândrie să mă aflu în această 
poziție și sper să ne bucurăm cu toții 
la final și să facem fericiți românii”, a 
precizat selecționerul.

Tragerea la sorți a preliminariilor 
EURO 2024 va avea loc pe 9 octom-
brie, la Frankfurt.

CĂTĂLIN PASĂRE


