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Trăiască partidul! Liberalul Trăiască partidul! Liberalul 

Dan Matei a primit serviciu la CEODan Matei a primit serviciu la CEO

„Zmeul” din Berlești a ajuns „Zmeul” din Berlești a ajuns 
după gratii! De-abia acum!după gratii! De-abia acum!

Bucătăria lui 
Fabi: Sos de vită, 
perfect pentru 
diferite preparate
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Drumuri din Arcani, modernizate Drumuri din Arcani, modernizate 
prin „Anghel Saligny” prin „Anghel Saligny” 

Mai multe drumuri din comuna Ar-
cani vor fi reabilitate prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny”. 
Autoritățile au scos deja la licitație lu-
crările de proiectare şi execuţie pen-
tru proiectul „Modernizare drumuri 
de interes local și străzi, în comuna 

Arcani, județul Gorj”.
Străzile propuse spre mo-
dernizare sunt: Stra-

da Jaleșului, Aleea 
Câmpurilor, Strada 
Bisericii, Aleea Ibru-
lui, Aleea Viilor, Ale-

ea Dealul Bătrân 
și Aleea Bureți. 
Drumurile se 
află în intra-
vilanul co-
munei și au 
o lungime 
totală de 
peste 4 ki-
lometri. 

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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,,Suntem ceea ce facem în mod repet at. Excelenţa, așadar, nu es te un act, ci un obicei."– Arist ot el,,Suntem ceea ce facem în mod repet at. Excelenţa, așadar, nu es te un act, ci un obicei."– Arist ot el
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Târgu-Jiu: Cererile pentru ajutoarele de 
încălzire se depun din 17 octombrie. 
Condiții!

Drumuri din Arcani, modernizate 
prin „Anghel Saligny” 

Direcția de Protecție So-
cială din cadrul Primă-
riei Municipiului Târgu 

Jiu informează cetățenii că,  în-
cepând cu data de 17 octombrie 
2022, pot depune cererile pentru 
acordarea ajutorului de încălzire 
și a suplimentului pentru ener-
gie.

Cererile se depun în centrele 
din locațiile Clubului ,,Vârstei a 
Treia” din str. Olteniței și Clu-
bului „Vârstei a Treia” din str. 
Mioriței, de luni până vineri, 
în intervalul orar  8,00 –17,00, 
precum și la sediul Direcției de 
Protecție Socială Târgu Jiu, con-
form programului de funcționare 
al instituției.

Formularele pentru acordarea 
ajutorului de încălzire a locuinței 
sunt disponibile în locațiile mai 
sus menționate, începând cu 
data de 17.10.2022. 

Pentru încălzirea locuințelor cu 
energie electrică, cererile se depun la 
sediul Direcției de Protecție Socială 
Târgu Jiu.  

Ajutoarele pentru încălzirea 
locuinței se acordă pentru perioa-
da sezonului rece noiembrie 2022 - 
martie 2023, iar suplimentele pentru 
energie, pentru perioada noiembrie 

2022 - octombrie 2023.
Venitul mediu net lunar până 

la care se acordă ajutorul pentru 
încălzirea locuinței și suplimentul 
pentru energie este de 1.386 lei/
persoană în cazul familiei și de 
2.053 lei în cazul persoanei singu-
re.

I.I.

Mai multe drumuri din comu-
na Arcani vor fi reabilitate prin 
Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”. Autoritățile 
au scos deja la licitație lucrările 
de proiectare şi execuţie pentru 
proiectul „Modernizare drumuri 
de interes local și străzi, în co-
muna Arcani, județul Gorj”.

Străzile propuse spre moder-
nizare sunt: Strada Jaleșului, 
Aleea Câmpurilor, Strada Bise-
ricii, Aleea Ibrului, Aleea Viilor, 
Aleea Dealul Bătrân și Aleea 
Bureți. Drumurile se află în in-
travilanul comunei și au o lungi-
me totală de peste 4 kilometri. 

Investiția se ridică la peste 
6,3 milioane lei, fără TVA.

„Drumurile care fac obiectul 
acestei documentații sunt im-
proprii circulației autovehicule-
lor și pietonilor, având ca strat 
de rulare o pietruire infestată 
cu pământ, cu grosime variabi-
lă, și prezintă degradări de tipul 
cedărilor, gropi în care apa plo-
ilor băltește. O mare problemă 

o reprezintă colectarea și evacua-
rea apelor de pe partea carosabilă, 
actualmente aceasta se desfășoară 
la întâmplare, din cauza lipsei dre-
najului adecvat al drumurilor. De-a 
lungul drumurilor din comuna Ar-
cani analizate, șanțurile sunt practic 
nefuncționabile sau lipsesc. 

Șanțurile existente sunt de pă-
mânt, fiind necesare lucrări de re-
profilare și decolmatare prin săpătu-
ră mecanizată și manuală și execuția 
de șanțuri noi acolo unde nu există. 
Sunt și sectoare izolate cu șanțuri de 
beton amenajate probabil de local-
nici în fața proprietăților. 

Podețele existente, transversale 
sau la intersecții de drumuri, sunt 
colmatate. În perioadele foarte boga-
te în precipitații, străzile analizate se 
înnoroiesc, făcând dificilă circulația 
autovehiculelor”, potrivit caietului 
de sarcini.

Firmele interesate de lucrare au 
termen până pe data de 21 octom-
brie să depună ofertele sau cererile 
de participare.

I.I.

Pompierii, în scop 
educativ la Școala 
Gimnazială din 
Stănești

Școala Gimnazială Stănești a fost 
vizitată joi de reprezentanții Inspec-
toratului de Urgență Gorj. ,,Pompi-
erii au prezentat elevilor activități 
de prevenție, informare și pregătire, 
cu privire la situații de urgență  cu 
care ne putem confrunta zilnic”, a 
transmis Andreea Măruță, directo-
rul unității de învățământ.

A.S.
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Traducere a fost asigura-
tă de catre Dan Stoica iar din 
distribuție fac parte: Valeriu 
Bâzu, Vlad Cristian Fiu, 
Iulian Marinescu, Adelina 
Puzdrea, Mihai Rădulea, 
Vlad Rădulea, Monica Sfetcu, 
Adrian Șerban, Simona Urs.

Regia piesei este semnată 
de catre Slava Sambriș, sce-
nografia îi aparține lui Szoke 

Premiera spectacolului ,,Cu sufl etul nu-i de glumit de Dimitré Dinev”, în traducerea lui Dan StoicaPremiera spectacolului ,,Cu sufl etul nu-i de glumit de Dimitré Dinev”, în traducerea lui Dan Stoica

„Un spectacol priveghi, unde se mănâncă, se bea pentru sufl etul răposatului, se deapănă amintiri și se râde…”  
Duminică, 9 octombrie 2022, de la ora 19.00 are loc, la 
sediul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” va avea loc 
premiera spectacolului ,,Cu sufletul nu-i de glumit”, de 
Dimitré Dinev. 

Trăiască partidul! Liberalul Dan Matei a primit serviciu la CEO
Pe baza carnetului de partid, Dan Matei, șeful 
PNL Motru, a devenit, peste noapte, specia-
list în achiziții publice. Altfel nu se explică 
prin ce minune absolventul de inginerie ae-
ronautică se pricepe la achiziții pentru Com-
plexul Energetic Oltenia. Acum, Matei devine 
subordonatul colegului său din partid, Daniel 
Burlan, același care a împiedicat altădata in-
trarea lui Matei în CEO. 

PNL a demonstrat, însă ieri, că își angajea-
ză oamenii în CEO, drept specialiști, chiar 
dacă sunt în tabăra lui Vâlceanu. Cu spa-

tele la PSD, se trag sforile la greu pentru membrii 
de partid, asta în timp ce social-democrații au picat 
concursul. 

În jurul acestui concurs pentru cele opt posturi 
de referenți la Achiziții Publice la Direcția Comerci-
ală a fost un adevărat scandal. 

Directorul direcției a fost demis, Burlan ar fi fost 
supărat că Matei a trecut de proba scrisă, s-a făcut 
o contestație și s-a repetat proba de interviu.

În final însă a promovat cine trebuie, în timp ce 
specialiștii fără carnet de partid stau și așteptă pe 
lungi liste de așteptare un loc de muncă în CEO. 

A.STOICA

Zsuzsi iar muzică originală 
este de Dumitru Seretinean. 
Piesa se bucură de partici-
parea extraordinară a lăuta-
rilor Cristi Geagu Cătăroiu 
și a Tarafului Pițigoi de la 
Cărbunești - Gioni Pițigoi, 
Romeo Lătărețu si Laurențiu 
Lătărețu

,,Moartea nu-i decât o 
schimbare. Și omul are nevo-

ie de schimbări”, despre asta 
este vorba în acest spectacol.

Vorbim despre ,,un spec-
tacol despre suflete rătăci-
toare si lumea necunoscută 
de dincolo. O tragicomedie a 
vieții in spirit balcanic.” -Slava 
Sambriș

Prețul unui bilet este de 
30 de lei, iar acestea pot fi gă-
site la Agenția teatrului (info 
și rezervări: 0736 647 432) 
și online, pe tomtix, la lin-
kul: https://www.tomtix.
ro/9880

A.S.

,,Educația este cea mai puternică 
armă pe care voi o puteți folosi pentru 
a schimba lumea.”

Nelson Mandela

Cărțile ne educă spiritul și con-
deiul, ne modelează inimile și ne 
deschid mintea către imensitatea 
cunoașterii susțin organizatorii mani-
festării de la școala din Stănești. De 
altfel, elevii și preșcolarii Școlii Gim-

Ziua Educației prin lectură, laZiua Educației prin lectură, la  
școala din Stăneștișcoala din Stănești

naziale Stănești, Călești și Curpen au 
organizat activități literare și artisti-
ce, cu prilejul ,,Zilei Internaționale a 
Educației". 

Activitatea s-a desfășurat în par-
teneriat cu Inspectoratul Școlar  
Județean și Casa Corpului Didac-
tic. De altfel, în cadrul programului 
desfășurat a participat Alina Firan, bi-
bliotecar la  Casa Corpului Didactic.

A.S.
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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

După ani de zile în care  a făcut pe „zmeul” 
prin comună, un individ din Berlești a ajuns, 
în sfârșit, după gratii, autoritățile judiciare 
găsind cu greu ac pentru cojocul acestuia. 

Victor Glăvan nu are un consătean care 
să nu se plângă de ieșirile sale violente, 
de-a lungul vremii acesta agresând inclu-

siv jurnaliștii care au venit să-i ceară un punct de 
vedere. 

De fiecare dată, individul a coborât dintr-un 
tractor pe care îl conduce de ani de zile fără să aibă 
permis, acum polițiștii reușind să obțină mandat 
de la instanță pe numele lui Glăvan. 

Ultima ispravă a acestuia s-a consumat marți, 
când și-a atacat câțiva vecini cu o drujbă. 

O rudă a celor agresați a cerut ajutor la 112 și 
chiar dacă scena pare desprinsă din Vestul Sălbatic 
e cât se poate de reală pentru Berlești, anul 2022. 

„La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, 
care a stabilit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din 
comuna Berlești, în timp ce conducea un tractor pe 
DC 27- Berlești, a coborât din acesta având asupra 
sa o drujbă și a amenințat un bărbat, de 32 de ani, 
din aceeași localitate, care se deplasa cu tractorul 
pe același sector de drum, fiind nemulțumit de faptul 
că cel din urmă nu îi face spațiu să treacă. 

Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit 
faptul că bărbatul de 35 de ani nu deține permis de 
conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea or-
dinii și liniștii publice, amenințare și conducerea pe 
drumurile publice a unui vehicul de către o persoană 
care nu posedă permis de conducere pentru nicio ca-
tegorie de vehicule.

 La data de 5 octombrie a.c., bărbatul a fost pre-
zentat instanței de judecată, față de acesta, fiind 
dispusă măsura arestării preventive, 30 de zile, fi-
ind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovirea 
sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și 
liniștii publice”, a transmis IPJ Gorj. 

În ultimele luni, Glăvan se afla sub control judi-
ciar, după ce, în vară, a avut o ieșire violentă față 
de un vecin de-al său. 

Atunci, judecătorii au considerat că nu se im-
pune încătușarea „zmeului” și l-au lăsat să facă în 
continuare pe bau-baul prin sat, de abia acum fiind 
emis mandat pe numele individului. 

„Admite sesizarea formulată de Ministerul Pu-
blic – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-
Cărbunești şi dispune înlocuirea măsurii preventi-
ve a controlului judiciar dispusă prin ordonanţa nr. 
1931/P/2022 din data de 30.08.2022 a Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbuneşti, cu măsu-
ra arestării preventive, pe o perioadă de 30 zile, în-
cepând cu data punerii efective în executare, faţă de 
inculpatul Glăvan Victor, cercetat pentru săvârșirea 
infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, ameninţa-
rea și tulburarea ordinii și liniștii publice(…). 

Dispune emiterea mandatului de arestare pre-
ventivă la momentul rămânerii definitive a încheierii 
pronunţate în prezenta cauză”, a decis Judecătoria 
Târgu-Cărbunești, decizia fiind deja contestată de 
inculpat. 

La sfârșitul lui august, când polițiștii l-au 
încătușat din nou pe Glăvan, faptele de care era 
acesta acuzat erau similare cu cele de acum, iar 
violența de care  acesta dădea dovadă nu se mani-
festa pentru prima dată. 

Doar că atunci instanța a considerat că e sufici-
entă masura controlului judiciar pentru un indivd 
care ține un sat întreg sub teroare de ani de zile. 

„Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că 
un bărbat de 35 de ani, din localitatea Berlești, în 
timp ce se deplasa cu un tractor pe DC 27 A Liculești, 
l-a observat pe un alt bărbat, din aceeași localitate, 
iar pe fondul unui conflict spontan, aceștia s-au lovit 

„Zmeul” din Berlești a ajuns după gratii! „Zmeul” din Berlești a ajuns după gratii! 
De-abia acum!De-abia acum!

reciproc, tulburând astfel ordinea și liniștea publi-
că. 

Totodată, din verificările efectuate în bazele de 
date, polițiștii au stabilit că bărbatul de 35 de ani nu 
deținea permis de conducere pentru nicio categorie 
de vehicule.

În urma probatoriului administrat, la data de 
30 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului 
Târgu-Cărbunești l-au reținut pentru 24 de ore și in-
trodus în Centrul de Reținere și Arestare Preventi-
vă al IPJ Gorj, pe bărbatul de 35 de ani, bănuit de 
săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul 
fără a deține permis de conducere, lovire sau alte 

violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii 
publice”, informa IPJ Gorj la sfârșitul lui august. 

Pe rolul instanței Glăvan mai este inculpat 
în alte 3 dosare pentru comiterea infracțiunii 
de amenințare, toate fiind în curs de judecare în 
această toamnă. 

Într-o altă speță, el a primit o condamnare la 
plata unei amenzi penale de 4000 de lei către un 
vecin, toate acestea dovedind că pentru consăte-
nii săi bărbatul reprezintă o problemă pentru care 
autoritățile nu reușesc de ani de zile să găsească o 
rezolvare.

 GELU IONESCU
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Se închid două centre de plasament din Gorj. Se închid două centre de plasament din Gorj. 
Unde vor fi  mutați copiiiUnde vor fi  mutați copiii
Două centre de plasament pentru copii, aflate în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, își vor pune 
lacătul pe ușă și vor deveni istorie. Copiii lăsați în grija statului vor 
fi mutați și educați în case de tip familial. Acestea se vor regăsi în 
comunitate, pentru o integrare mult mai ușoară a tinerilor. În fiecare 
căsuță vor locui cel mult 12 copii.

Consilierii județeni urmează 
să aprobe în ședința extra-
ordinară de vineri, 7 octom-

brie, asocierea UAT - Județul Gorj, 
prin Consiliul Județean Gorj, cu 
Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Gorj și Fundația 
„Hope and Homes for Children” Ro-
mânia (HHC România), în scopul re-
alizării programului de închidere a 
două centre de plasament din județ. 

Este vorba de Centrul de Plasa-
ment destinat protecției rezidențiale 
a copiilor din cadrul Complexului de 
servicii comunitare pentru copilul în 
dificultate Târgu-Cărbunești și Cen-
trul de Plasament destinat protecției 
rezidențiale a copiilor cu dizabilități 
din cadrul Complexului de servicii 
comunitare pentru copilul cu han-
dicap Târgu-Jiu, aflate în structura 
Direcției Generale de Asistență Socia-
lă și Protecția Copilului Gorj.

„În contextul respectării pre-
vederilor legale stipulate de Legea 
191/2022, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilu-
lui Gorj a demarat procedura și mă-
surile de închidere în mod etapizat a 
centrelor de plasament pentru copii, 
prin susținerea creării unui sistem de 

asistență socială accesibil și de cali-
tate, inclusiv dezvoltarea de tipuri de 
servicii moderne/alternative pentru a 
asigura tranziția de la centrele de tip 
rezidențial clasice, de mari dimensi-
uni, la servicii bazate pe comunitate, 
astfel cum strategia instituției se ba-
zează pe accesibilitatea beneficiarilor 
la aceste categorii de servicii”, potrivit 
autorităților.

Orfelinate înlocuite cu case 
de tip familial

În cadrul DGASPC Gorj sunt trei 
centre de plasament pentru copii (ser-
vicii sociale rezidențiale), care sunt 
supuse programului de închidere.

Primul este Centrul de Plasament 
destinat protecției rezidențiale a copi-
ilor din cadrul Complexului de servicii 
comunitare pentru copilul în dificul-
tate Târgu-Cărbunești, cu o capacita-
te de 22 de locuri. 

În cadrul centrului se află cu mă-
sură de protecție specială – plasa-
ment un număr de 19 copii proveniți 
din familii aflate în dificultate (dez-
organizate, fără resurse materiale, 
loc de muncă etc.). Majoritatea be-

neficiarilor sunt înscriși la o formă 
de învățământ de pe raza orașului 
Târgu-Cărbunești. 

„În vederea închiderii acestui cen-
tru, la acest moment, soluţia oportu-
nă este transferul etapizat al copiilor, 
în funcţie de nevoile fiecăruia, din 
centrul de plasament în două case de 
tip familial, cu o capacitate de furni-
zare de servicii sociale cuprinsă între 
10-12 locuri, situate în orașul Tg-Căr-
bunesti sau localități componente, cu 
scopul de a asigura beneficiarilor cele 
mai optime condiții de găzduire”, se 
arată în proiect.

În schimb, centrul de plasament 
pentru copiii cu dizabilități din Târ-
gu-Jiu are o capacitate de 50 locuri. 
Aici sunt îngrijiți 31 de copii proveniți 
din familii aflate în dificultate. Majori-
tatea au probleme de sănătate, sunt 
încadrați in diferite categorii de han-
dicap, depinzând în totalitate de ser-
vicii de supraveghere și asistență. Ei 
urmează cursurile școlare în cadrul 
Centrului Școlar pentru Educație In-
cluzivă Târgu-Jiu. 

Pentru închiderea acestui centru 
este nevoie de trei case de tip famili-
al, cu o capacitate între 10-12 locuri, 
situate în orașul Târgu-Jiu sau în 
apropierea municipiului, pentru a se 
respecta orientarea școlară a copiilor 
și facilitarea frecventării cursurilor 
școlare în cadrul CSEI Târgu-Jiu. 

De asemenea, se va închide și cen-
trul de plasament destinat copiilor cu 
dizabilități din cadrul Complexului 

de servicii comunitare pentru copi-
lul cu handicap Târgu-Jiu, cu o ca-
pacitate de furnizare servicii sociale 
de 47 locuri. În cadrul centrului se 
află cu măsură de protecție specială 
–plasament un număr de 24 de copii, 
majoritatea cu probleme de sănătate 
grave, încadrați în diferite categorii de 
handicap, cu multiple afecțiuni de-
generative, cronice și locomotorii, cu 
grad înalt de îmbolnăvire, care depind 
în totalitate de servicii permanente de 
supraveghere, îngrijire și asistență. 

„Pentru închiderea acestui centru 
este necesar transferul copiilor, în 
funcţie de nevoile psiho/socio/medi-
cale ale fiecăruia, din Centrul de pla-
sament destinat protecției rezidențiale 
a copiilor cu dizabilități în 3 Case de 
tip familial, cu sediul în municipiul 
Tg-Jiu/localități componente, cu o 
capacitate de furnizare de servicii so-
ciale cuprinsă între 10-12 locuri, cu 
scopul de a asigura beneficiarilor cele 
mai optime condiții de găzduire și în-
grijire medicală”, potrivit proiectului.

Pentru închiderea centrelor de pla-
sament, DGASPC Gorj a solicitat spri-
jinul Fundației „Hope and Homes for 
Children” România, obținând acordul 
și disponibilitatea fundației cu privi-
re la construcția a patru case de tip 
familial.

În plus, se are în vedere reintegra-
rea unor copii în familia naturală, în 
familia extinsă sau la asistenți mater-
nali. 

I.I.

Angajări la un liceu din Târgu-Jiu
Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Jiu face 

angajări. Instituția are nevoie de un îngrijitor pen-
tru curățenie și de un secretar. Posturile sunt pe 
perioadă nedeterminată. 

Candidații care au cel puțin 8 clase și doi ani 
vechime în muncă pot depune dosarele de înscriere 
pentru a da cu mopul pe holurile liceului. 

În schimb, pentru postul de secretar se cer stu-
dii superioare, vechime în muncă de 5 ani și un 
certificat, o diplomă sau alte acte doveditoare care 
să ateste deținerea de competențe în activități de 
secretariat. 

Proba scrisă va fi susținută pe data de 27 oc-
tombrie. În ultima zi a lunii, candidații pentru pos-
tul de secretar vor susține interviul, iar cei care au 
optat pentru postul de îngrijitor vor susține proba 
practică.

I.I.



evenimentevenimentVineri, 7 Octombrie 2022Vineri, 7 Octombrie 2022»»6666
www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro

A murit încă un salariat al CEO
Din nefericire, miercuri, 5 octom-

brie, a mai murit un salariat al CE 
Oltenia. Avea doar 54 de ani. 

Este vorba despre Dan Cauc, care 
lucra la Termocentrala Turceni și era 
lăcătuș repații. ,,Avea 54 de ani și 

era căsătorit, doi copii, se îmbolnăvi-
se, avea cancer…Dumnezeu să-l odih-
nească în pace… Nici el n-a mai apu-
cat pensia”, a spus unul dintre colegii 
săi.

M.C.H.

Guvernul permite scumpirea ,,din mers” a 
transportului feroviar de cărbune pentru ter-
mocentrale, altfel fiind ,,iminentă” blocarea 
acestuia, arată Profit.ro, citând un document 
al Guvernului.

,,Prețurile acestor contracte au fost stabilite an-
terior declanșării conflictului armat din Ucraina și 
al crizei mondiale în domeniul piețelor de energie. 
Având în vedere creșterea explozivă a prețurilor la 
energie electrică, motorină, a costului forței de mun-
că etc, operatorii de transport înregistrează pier-
deri semnificative în derularea acestor contracte, 
fiind iminentă oprirea/blocarea acestora din cauza 
dificultăților financiare pe care le întâmpină operato-
rii de transport”, se arată în documentul guverna-
mental din care citează publicația menționată.

Astfel, pentru a preântâmpina această situație, 
care ar aduce grave prejudicii atât economiei 
naționale, cât și intereselor populației, luând în 
considerare și blocarea livrărilor de gaze de că-
tre Rusia, precum și apropierea perioadei de iar-
nă 2022-2023, Executivul consideră că se impune 
adoptarea unor măsuri urgente de reechilibrare a 
riscului contractual, pentru a permite continuarea 
executării contractelor de către operatorii de trans-
port feroviar.

Scumpirea se va aplica contractelor de achiziție 
publică în curs de derulare, indiferent de durata 
de execuție a acestora, dacă în cuprinsul acestora 
nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privi-
re la preț sau au fost prevăzute, dar aplicarea lor 
conduce la o valoare a ajustării prețului mai mică 
decât cea rezultată ca urmare a aplicării formulei 
de ajustare menționate. 

Ajustarea va fi aplicată și pentru procedurile de 
achiziție aflate în curs de desfășurare, în situația 
în care, în cuprinsul documentațiilor de atribuire, 
respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, 

CE Oltenia va plăti mai mult pentru CE Oltenia va plăti mai mult pentru 
transportul de cărbunetransportul de cărbune

au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a 
prețului stabilite în raport cu rata inflației sau cu 
alți indicatori macroeconomici.

Cel mai mare producător de energie electrică 
pe bază de cărbune din România este compania 
de stat Complexul Energetic Oltenia. ,,Societatea 
Complexul Energetic Oltenia SA este principalul pro-
ducător de energie din România pe bază de lignit 
indigen, cota sa medie de piață fiind de circa 24%. 
Până în prezent, Complexul Energetic Oltenia a con-
tribuit semnificativ la asigurarea securității energe-
tice naționale, în principal în momentele extreme de 
secetă prelungită sau în perioadele de iarnă cu tem-

peraturi scăzute, perioade în care aportul centralelor 
pe cărbune în structura producției, la nivel național, 
a crescut până la aproape 35%”, arată Ministerul 
Energiei în nota de fundamentare a ordonanței de 
urgență din vară, de eliminare etapizată a cărbu-
nelui din sistemul energetic național, care nu mai 
reglementează ,,închiderea definitivă și ireversibilă 
a grupurilor energetice cu funcționare pe lignit și hui-
lă", cum prevedea o primă variantă a proiectului de 
OUG, ci ,,închiderea și conservarea lor", mai arată 
Profit.ro.

M.C.H.
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Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!    

Dumnezeu ne chemă să-I vorbim, atunci când peste sufl etul nostru se aşterne Dumnezeu ne chemă să-I vorbim, atunci când peste sufl etul nostru se aşterne 
durerea păcatului, pentru a-I cere ajutorul şi pentru a ne afl a faţă în faţă cu Creatorul!   durerea păcatului, pentru a-I cere ajutorul şi pentru a ne afl a faţă în faţă cu Creatorul!   
În Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 

1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fiului vă-
duvei din Nain), în cadrul Sfintei Liturghii ofici-

ate în Biserica Ortodoxă Română, Sfânta Evanghelie 
ne aduce înainte una dintre cele trei învieri pe care 
le-a înfăptuit Mântuitorul Iisus Hristos pe parcursul 
vieții Sale pământeşti, care conțin în ele un anumit 
aspect definitoriu al manifestării puterii lui Dumne-
zeu, din înviere în înviere, crescând în intensitate și 
înțelegere, epectatic, prin înaintarea continuă a cu-
noaşterii Lui Dumnezeu şi descoperindu-ne în egală 
măsură dumnezeirea Celui care le-a săvârșit, ceea 
ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos a procedat ca 
la crearea lumii, când a făptuit totul bine. Atotpu-
ternicul a văzut că toate erau bune, mergând din 
bine în bine, și apropiindu-se în felul acesta de ziua 
încununării lucrării Sale, zidind pe om și așezându-l 
în mijlocul lucrului mâinilor Sale pentru a se bucu-
ra de creație împreună cu Ziditorul său, și pentru a 
se odihni contemplând frumusețile create. De aici, 
reținem o primă perspectivă a faptului că moartea 
este un somn, este o trecere către o altă etapă a vieții. 
Pentru că fiul văduvei nu era doar adormit, ci, era 
deja depus în sicriu, iar cortegiul funerar îl însoțea, 
pentru a-l așeza în mormânt. De aceea, Iisus, plin 
de compasiune, se apropie și, în primă instanță o 
consolează pe mama văduvă spunând: „Nu plânge!”, 
iar, aceste cuvinte „nu plânge”, iar apoi „apropiindu-
Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. 
Şi a zis: ,,Tinere, ţie îţi zic, scoală-te”. (Luca 7, 14) Îi 
spune și văduvei din Nain aceleași cuvinte pentru că 
ea, plângându-și fiul mort, era o prefigurare a mo-
mentului de pe Golgota, era o anticipare a tânguirii 
Precistei la picioarele crucii. Ea nu trebuia să mai 
plângă pentru că Cel ce se atinsese de sicriu era Cel 
din care izvora puterea vindecării oricărei răni, chiar 
și a celei provocate de moarte. Mântuitorul Hristos e 
prezentat, astfel, în ipostaza tămăduitorului, pentru 
că odată întrat în Nain, săvârșește această minu-
ne ce-I deconspiră noblețea sufletească, o dovadă a 
faptului că Dumnezeu ne chemă să-I vorbim, atunci 
când peste sufletul nostru se aşterne durerea păca-
tului, pentru a-I cere ajutorul şi pentru a ne afla faţă 
în faţă cu Creatorul!

  

,,Nu plânge”! Şi apropiindu-se, S-a atins de 
sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit! 

În Duminica a 20-a după Rusalii, aflăm, aşadar, 
că Mântuitorul: «S-a dus într-o cetate numită Nain şi 
cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mul-
ţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată 
scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea 
era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. 
Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a 
zis: Nu plânge! Şi apropiindu-se, S-a atins de sicriu, 
iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi 
zic, scoală-te. Şi s-a ridicat cel mort şi a început să 
vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins 
pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Proroc mare 
s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe popo-
rul Său». (Luca 7, 11-16). Pentru că mulţi şi-au dat 
singuri numele de «Salvatori al omenirii», dar care 
dintre aceştia ar fi putut măcar să viseze că ar putea 
scăpa omenirea de moarte? În istorie, mulţi învin-
gători au fost, dar, câţi dintre ei au biruit moartea? 
Nimeni în afară de Unul singur, Domnul nostru Ii-
sus Hristos, cu care nimeni nu se poate asemăna, 
pentru că El nu este numai Omul Nou, ci este Lu-
mea Nouă şi Ziditorul ei. Moartea nu este o oprelişte 
pentru împărăţia Sa, fiindcă a călcat-o în picioare şi 
a deschis împărăţia înapoi în timp de la Adam şi Eva 
şi înainte peste veacuri până la ultimul om ce va fi 
trăitor pe pământ. Mântuitorul S-a uitat şi a văzut 
că viaţa nu se sfârşeşte odată cu moartea trupului, 
dar îi poate ajunge pe unii mai înainte de moartea 
trupească şi pe mulţi îi vede vii în mormânt, şi pe 
mulţi morţi în trupuri vii. A străbătut cu vederea Sa 
timpul, cum străbate fulgerul norii şi a văzut stân-
du-I înainte suflete, suflete ale celor care au murit 
de mult şi suflete care se vor naşte. Hristos a venit 
ca să alunge frica cea veche din oameni, dar şi ca să 
aducă o frică nouă: frica de păcat. Frica cea veche 
era frica de moartea trupului, dar, frica nouă va să 
ne fie frica de moartea sufletului, frica pe care Hris-
tos a ascuţit-o şi a întărit-o. Frica de moartea trupu-
lui îl face pe om să cheme în ajutor lumea! De frica 
de moarte, omul se proţăpeşte în lume, se agaţă de 
lume, se întinde în lume, doar doar să-şi lungească 
permisul de rezidenţă întrînsa, doar, doar şederea 

să-i fie cât mai lungă şi cât mai dulce. Prin cuvântul 
Său, Mântuitorul a înviat şi învie sufletele păcătoa-
se, suflete care au murit mai înainte de moartea tru-
pească şi a făgăduit să învie şi trupurile celor care 
au murit. Prin iertarea păcatelor, prin învăţătura Sa 
şi prin preacuratul Său Trup şi Sânge a înviat morţii 
şi îi învie şi astăzi! Cu Iisus, noi credem în nemuri-
re. Așadar, nu credem că totul încetează odată cu 
moartea, noi credem în înviere, adică în faptul că 
victoria vieții asupra morții va viza întreaga lume. 
Noi credem că Iisus Hristos a înviat și că această 
înviere cuprinde pe toți cei care Îi aparțin Lui, căci 
«voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în 
parte». (I Corinteni, 12, 27). Când Hristos Domnul îl 
învie pe fiul văduvei din Nain, sau pe Lazăr, priete-
nul Său, ne arată nouă că Împărăția lui Dumnezeu 
a început cu El. Minunea este un fel de eșantion 
din Împărăția lui Dumnezeu, care ni se pregătește 
nouă și care va fi inaugurată într-o zi și în care – 
după cuvintele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan 
–«moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, 
nici durere nu vor mai fi» (Apocalipsa 21, 4), ci doar 
viață veșnică. În acest fel, nu mai suntem candidați 
la moarte, ci moștenitori ai vieții veșnice. Moartea 
trupurilor va veni, dar pentru creștini aceasta nu în-
seamnă nimic, căci Iisus Hristos este Domnul Vieții, 
El reface ceea ce moartea distruge: „Tinere, ţie îţi zic, 
scoală-te!”, deci, nu există bătrânețe în Iisus Hristos. 
Şi această victorie asupra răului a început cu fiecare 
dintre noi, în chip nevăzut, în ziua botezului nostru. 
Atunci, trecem cu toții de la moarte la viață. 

Moartea pentru lumea aceasta și renașterea la 
noua viaţă în Hristos ca descendenți din Adam cel 
nou, iată garanția înveșnicirii noastre. Iar, faptul că 
la sfârşitul veacurilor, va învia morţii, Mântuitorul a 
arătat nu numai prin cuvinte, ci şi prin fapte, înviind 
pe unii din moarte încă în vremea vieţii Sale pămân-
teşti şi înviind El Însuşi! Aflăm, aşadar, că Domnul 
înviază morţii: «Iar când S-a apropiat de poarta ce-
tăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei 
sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate 
era cu ea». De-abia ajunsese la porţile cetăţii, când a 
întâlnit alaiul de îngropare care ieşea din cetate. S-a 
întâlnit Domnul cu slujitorul; Dătătorul de viaţă s-a 
întâlnit cu moartea. Cel mort era un băiat, cum ve-
dem din cuvântul lui Hristos care i-a spus: „Tinere”, 
precum şi din faptul că l-a dat mamei lui după ce l-a 
adus înapoi la viaţă. Mama trebuie să fi fost dintr-o 
familie bogată şi nobilă, de vreme ce împreună cu ea 
venea un alai atât de mare. „Şi, văzând-o Domnul, 
I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge!” Desigur 
că alaiul venea după această mamă îndurerată nu 
numai pentru că ea făcea parte dintr-o familie de 
vază ci şi pentru că lovitura primită era deosebit de 
grea. Femeia îşi pierduse singurul fiu. Durerea tu-
turor celor de faţă trebuie să fi fost mare, iar jalea 
generală sporea lacrimile şi deznădejdea nefericitei 
mame, pentru că Dumnezeu ne chemă să-I vorbim, 
atunci când peste sufletul nostru se aşterne durerea 
păcatului, pentru a-I cere ajutorul şi pentru a ne 
afla faţă în faţă cu Creatorul!    

,,Tinere, ţie îţi zic, scoală-te”. Şi s-a ridicat cel 
mort şi a început să vorbească! 

În Duminica a 20-a după Rusalii realizăm faptul 
că noi, chiar dacă toţi aşteptăm ca durerea să ne fie 
împărtăşită de cei din jur când moartea ne smulge 
pe cineva drag, părtăşia celorlalţi la durerea noastră 
nu ne împuţinează cu nimic suferinţa. Când cei slabi 
mângâie pe cei slabi, slabă e şi mângâierea. Desigur, 
pe cei adunaţi împrejurul unui trup mort îi încearcă 
un simţământ ascuns, nedat pe faţă, şi acest simţă-
mânt este ruşinea. Oamenii nu numai că se tem de 
moarte, dar le e şi ruşine de ea, iar ruşinea aceasta 
este o dovadă — o dovadă chiar mai puternică decât 
frica — a faptului că moartea e urmarea păcatului. 
Aşa cum bolnavul se ruşinează să-i arate doctorului 
rana sa ascunsă, tot astfel şi oricine are conştiinţă 
se ruşinează cu arătarea mortalităţii sale. Ruşinea 
de moarte dovedeşte obârşia şi destinul nostru de 
nemurire? Dacă s-ar teme oamenii de Dumnezeu 
măcar pe jumătate, aşa cum se tem de moarte, nu 
s-ar mai teme de moarte! Domnului i-a fost milă de 
acea biată mamă. „Nu plânge!” i-a spus. A citit totul 
în sufletul ei. Era văduvă, era singură. Acum murise 
şi singurul ei fiu, nu mai avea pe nimeni. Dar Dum-
nezeu? Poate să fie cineva singur când Dumnezeu 
e cu el? Poate omul să aibă o însoţire mai strânsă 

decât cu Dumnezeu? Nu-i Dumnezeu mai aproape 
de noi decât ne sunt mama şi tatăl, şi fraţii, şi suro-
rile, fiii şi fiicele? El ne dă rude, şi tot El le ia de la 
noi, dar de părăsit nu ne părăseşte; ochiul Său nu 
osteneşte a ne veghea, dragostea Lui nu se schim-
bă niciodată. Străpungerea morţii ne uneşte şi mai 
strâns cu Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel viu! Nu 
plânge! Cu aceste cuvinte mângâie Domnul mama 
îndurerată. Le spune Unul care nu crede, cum cred 
mulţi dintre noi, că sufletul băiatului mort a coborât 
cu el în mormânt la despărţirea de trup; le spune 
Cel care ştie totul despre sufletul băiatului mort, 
Cel care are în puterea Sa acest suflet. Cu aceleaşi 
cuvinte căutăm şi noi să mângâiem jalea celor în-
dureraţi, chiar dacă şi inimile noastre sunt pline de 
lacrimi. Iar, dacă lacrimile ne sunt, în înţeles creş-
tin, de atâta folos, de ce spune Domnul acelei mame: 
Nu plânge? Aici e cu totul altceva. Femeia plângea 
ca cineva care nu are nădejde; şi nu plângea pentru 
păcatele fiului, nici pentru ale sale, ci pentru pier-
derea copilului, pentru păruta lui nimicire, pentru 
veşnica despărţire de el. Dar era acolo Fiul lui Dum-
nezeu, Domnul viilor şi al morţilor. Nu are de ce să 
plângă nimeni cu El de faţă! Când fariseii i-au cerut 
socoteală Domnului pentru faptul că ucenicii Lui nu 
postesc ca cei ai lui Ioan, Domnul a răspuns: „Pu-
teţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească, câtă 
vreme Mirele este cu ei?” (Luca 5, 34). Poate, aşadar, 
să plângă cineva când este cu el Dătătorul-de-Viaţă, 
în a Cărui împărăţie nu sunt morţi, ci numai vii? 
Dar nefericita văduvă nu-L cunoştea nici pe Hristos, 
nici puterea lui Dumnezeu. Îşi jelea singurul copil cu 
bocete deznădăjduite, ca toţi iudeii — şi ca toţi pă-
gânii — care n-au avut niciodată credinţa în învierea 
morţilor, sau având-o vreodată, au pierdut-o în pa-
timile păcatului! Deci, durerii ei ieşite din minţi, iz-
vorâte din neştiinţă, i-a spus Domnul: „Nu plânge!”, 
deci, nu i-a spus aşa cum mulţi zic celor ce jelesc: 
„Nu plânge!” în înţelesul că lacrimile nu ajută la ni-
mic. „Nu plânge! Plânsul tot nu-l aduce înapoi! Aşa 
a fost să fie; şi noi vom merge pe aceeaşi cale”! Iată 
toată mângâierea, mai bine zis lipsa de mângâiere, 
pe care o putem aduce altora, şi care nu mângâie pe 
nimeni. Dar altceva vrea să spună Hristos când zice: 
Nu plânge! „Nu plânge, pentru că sunt Eu aici. Eu 
sunt păstorul tuturor oilor, şi nici una nu poate să 
fie ascunsă undeva unde să nu ştiu Eu. Fiul tău nu 
a murit în felul în care crezi tu. Nu: doar sufletul i 
s-a despărţit de trup. Eu am putere asupra sufletului 
său aşa cum am putere şi asupra trupului. Pentru 
durerea ta, care vine din neştiinţă, şi a tuturor celor 
din jurul tău, am să unesc iarăşi sufletul băiatului 
cu trupul, am să-l aduc la viaţă; nu atât pentru el, 
cât pentru tine şi pentru toţi oamenii aceştia, ca să 
cunoaşteţi că Dumnezeu veghează asupra oamenilor 
şi că Acela Eu sunt, Mesia şi Mântuitorul lumii”. Iată 
cu ce înţeles a spus Hristos mamei: „Nu plânge!” A 
spus şi a trecut la faptă! Prin aceasta, Domnul a mai 
vrut şi să ne înveţe că, atunci când săvârşim vreo 
faptă bună, s-o facem pe cât se poate noi înşine, cu 
luare-aminte şi din toată inima, nu prin alţii, nu fără 
grijă, nu plictisiţi şi nu ca şi cum abia am aştepta să 
scăpăm odată de corvoadă. Vedeţi câtă dragoste şi 
frumuseţe este în fiecare cuvânt şi în fiecare mişcare 
a Mântuitorului. El ne arată că nu numai orice dar 
al lui Dumnezeu e desăvârşit, ci desăvârşit este şi 
chipul dăruirii care-l face pe om să-L laude şi să-L 
slăvească pe Dumnezeu Care ne chemă să-I vorbim, 
atunci când peste sufletul nostru se aşterne durerea 
păcatului, pentru a-I cere ajutorul şi pentru a ne 
afla faţă în faţă cu Creatorul!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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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:

Pasul 1Pasul 1

Lista de cumpărături pentru  aproximativ 500 ml:
* 3 litri fond de supă clară din legume sau apă;
* 1,5 kg oase de vită;
* 250 gr de Mirepoix (legume);

Sos de vită, perfect pentru dif

Pasul 2Pasul 2

Pasul 3Pasul 3

* Morcovi, păstârnac, țelinã;
* praz, ceapã;
* 30 gr de pastă concentrată de roșii;
* 10 gr de sare;
* 5 linguri de ulei; 
* 7-8 boabe de piper;

* 4 boabe de ienupăr;
* 3 foi de dafin.

Pasul 4Pasul 4

Pasul 5Pasul 5

Bouquet garni sau verdeață:
*Câteva fire de pătrunjel verde și țelină.
Din bucătăriile internaționale, acest sos este 

de nelipsit. Din acesta se pot îmbina multe rețete, 
de exemplu: sosul de piper verde, sos de ciuperci, 

fruptură de vită în sos, ruladă de vită, sos cu cognac, sos 
cu rozmarin, cimbru. 

Pasul 6Pasul 6

Merge perfect cu creveți Black Tiger și mușchi de 
vită, deci, acest sos este baza pentru multe alte sosuri. 
Este simplu de făcut, doar că timpul de fierbere este mai 
mare. 

Pasul 7Pasul 7

Mod de preparare:
Preîncălzim cuptorul la 200 de grade, introducem oa-

sele și le lăsăm în cuptor pentru 20-25 de minute. 
Acestea trebuie să aibă un aspect ars. Este important 

Pasul 8Pasul 8

Pasul 9Pasul 9

pentru că aroma și culoarea vor ieși în sos. 
Între timp, spălăm legumele. Pentru sosuri, legumele 

nu se curăță de coajă. 
Tăiem legumele în bucăți de 2,3 cm. Punem separat 

bucățile de praz. 
Turnăm uleiul într-o oală, apoi, când uleiul a început 

să sfârăie, adăugăm legumele fără praz, pe acesta îl adău-
găm după aceea, pentru că punctul de prăjire este rapid. 

Amestecăm legumele, le prăjim de culoarea aurie, iar 
când au această culoare adăugăm prazul și mai prăjim 
pentru 2,3 minute, amestecând. 

În mijlocul legumelor formăm un cerc. 
Adăugăm pasta de roșii concentrată, amestecăm totul 

bine și prăjim pentru 2 minute, atenție, să nu se ardă 
pasta de roșii pentru că devine amară. 
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REZULTATE LOTO REZULTATE LOTO 
06 Octombrie 202206 Octombrie 2022

Loto 6/49:   25, 27, 9, 13, 37, 7 

Loto 5/40:   36, 40, 6, 1, 30, 19 

Joker:   40, 5, 28, 7, 36 + 10 

Noroc:   0 5 8 0 7 6 5 

Noroc Plus:   7 3 8 7 3 9 

Super Noroc:  5 5 0 5 6 0
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Pasul 10Pasul 10

Deci, aveți mare grijă la ce temperatură a aragazului 
efectuați acest procedeu. Temperatura medie este potrivi-
tă dacă acest sos se gătește pentru prima dată. Adăugăm 
oasele care ulterior au fost scoase din cuptor și ameste-

Pasul 11Pasul 11

Pasul 12Pasul 12

Pasul 13Pasul 13 Pasul 14Pasul 14

căm totul bine. 
Este momentul să stingem cu vin sau, mai exact, cu-

vântul potrivit din limba franceză este ,,deglacieren “. 
După ce am stins cu vin lăsăm ca acesta să se reducă. 
Dacă doriți ca sosul să fie bun și închis la culoare, acest 
procedeu de ,,deglacieren “ se poate efectua de 3 ori. Ide-
ea este să nu lăsam să reducem vinul de tot. Adăugăm 
mirodeniile, verdeața, apoi turnăm supa clară de legume 

sau apa și fierbem totul pentru cel puțin 3 ore la 
temperatură mică. 

Din când în când, cu un polonic, luăm grăsimea 
care s-a format deasupra sosului, mai exact îl de-
gresăm sau cum zic francezii ,,deglacieren“. 

În această rețetă am folosit mai mulți termeni 
din bucătăria franțuzească pentru că acest Jus 
este din bucătăria de bază a fracencezilor, dar este 
de nelipsit în gastronomia internațională. La final, 
strecurăm sosul printr-o sită fină, îl mai fierbem 
puțin și, dacă este nevoie, adăugăm sare, mare 
atenție cu sarea pentru că dacă sosul se reduce 
foarte mult prin fierbere și atunci devine sărat. Gus-
tul lui trebuie să fie unul puțin sărat, momentan 
când îl deguști este sărat iar după aceea gustul de 

sărat dispare. Îngroșăm sosul cu puțin amidon de 
porumb, deci nu se îngroașă cu făină albă. După ce 
îl îngroșăm cu amidonul de porumb, îl mai fierbem 
scurt după care îl dăm deoparte să se răcească. În 
condițiile în care sosul abia făcut nu se folosește 
imediat, poate fi depozitat, după răcire, în congela-
tor - în cutii ermetice, iar când aveți nevoie de el se 
poate scoate, dezgheța și întrebuința.

Deci, pentru o friptură de vită de neuitat folosiți 
sau gătiți cu acest sos. De exemplu puteți să gătiți 
friptura de vită direct în sos, este valabil și pentru 
rulada de vită… Cu alte cuvinte, este un sos care se 
îmbină cu mai multe tipuri de carne.

Vă doresc mult spor la gătit! 
Poftă bună!
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Ocrotitorii Olteniei, Sfi nți mari mucenici Serghie și Vah, 
sărbătoriți astăzi, 7 octombrie 2022
După ce miercuri, 5 octombrie 2022, i-am 

sărbătorit pe Sfinții cuvioși Daniil și Misail 
de la Mănăstirea Turnu din județul Vâlcea, 

vineri, 7 octombrie, este rândul altor doi sfinți ocroti-
tori ai Olteniei, Serghie și Vah, să fie cinstiți așa cum 
se cuvine în ziua pomenirii lor.

     

SĂRBĂTOARE CU CRUCE ROȘIE ÎN CALENDAR 
 
În eparhia Olteniei astăzi este mare sărbătoare, 

cu cruce roșie în calendar, în toate bisericile din cu-
prinsul Arhiepiscopiei Craiovei fiind săvârșită Sfânta 
Liturghie. Sărbătoarea ocrotitorilor Olteniei a debu-
tat încă de joi seara, când la Craiova a fost organiza-
tă o procesiune cu moaștele Sfinților mari mucenici 
Serghie și Vah, alături de cele ale Sfântului ierarh 
NIFON, patriarhul Constantinopolului, și Sfintei mu-
cenice Tatiana, moaștele acestor sfinți aflându-se în 
Catedrala mitropolitană cu hramul,, Sfântul mare 

mucenic Dimitrie, Izvorătorul de mir””, patronul spi-
ritual al municipiului Craiova. Procesiunea religioasă 
a fost precedată de săvârșirea slujbei Vecerniei Mari 
unită cu Litia în Catedrala mitropolitană din Craio-
va.

      

SEMNIFICAȚIA ZILEI DE ASTĂZI
      
Sfinții Mucenici Serghie și Vah au trăit în vremea 

împăratului Maximian (286-305). Chiar dacă erau ti-
neri, împăratul le-a acordat funcții înalte în Școala 
Centiliilor: Serghie a fost “primicer” (primicer este 
acela al cărui nume este scris primul pe lista oficial 
recunoscuta a conducătorilor, așadar persoana mar-
canta, prima înscrisa) și Vah “secundicer” (secundicer 
este acela care se afla al doilea într-o castă). Școala 
Centiliilor, constituita pe vremea lui Dioclețian, divi-
ziuni de elită ale armatei romane, care îndeplineau 
ordinele împăratului însuși și funcționau de aseme-
nea în calitate de corp de instruire a ofițerilor. Mai 
târziu, aceste diviziuni de elită au fost transformate 
în garda imperiala și detașament de onoare.

Povestea sfinților Mucenici Serghie și Vah este 
relatată în textul grecesc cunoscut sub numele de 
“Patimile lui Serghie și Vah”.

Nedorind să-l supere pe împărat, a cărui mânie și 
ură împotriva creștinilor erau cunoscute, Sfinții Mu-
cenici Serghie și Vah și-au ascuns un timp credința. 
Însă atunci când au fost acuzați înaintea augustu-
lui de alți slujbași de la curtea imperială (din invidie 
pentru cinstea, prietenia și respectul pe care le arăta 

Maximian celor doi) că sunt creștini, aceștia L-au 
mărturisit pe Hristos; fiind îndemnați de împărat 
(pentru a nu fi pedepsiți și pentru a risipi această 
“acuzație”) să se închine idolilor, să le aducă jertfă 
și să mănânce din cele jertfite în timpul unei mari 
ceremonii închinate zeilor protectori ai Romei, cei 
doi au răspuns: “Avem în cer un Dumnezeu care 
nu minte, un Dumnezeu adevărat și viu, care pe 
toată lumea o cuprinde și nu este nesimțitor la fel 
ca idolii voștri și noi Aceluia ne închinăm”.

MARTIRIUL SF. MARI MUCENICI 

Întristat și mâniat că acești nobili și sfetnici 
apropiați ai săi au îndrăznit să nu-i îndeplinească 
porunca, împăratul a poruncit să le fie luate sem-
nele nobiliare, să fie îmbrăcați în haine femeiești 
și să li se pună pe umeri cercuri de fier; așa au 
fost purtați prin cetate, spre râsul și batjocura 
tuturor.  A încercat apoi Maximian să-i convingă 
să renunțe la Hristos, promițându-le în schimb 
recăpătarea statutului și a privilegiilor anterioare. 
Zadarnic a încercat împăratul, căci Sfinții Mucenici 
Serghie și Vah nu au vrut să cadă din dragostea lui 
Dumnezeu și să piardă bunătățile cele veșnice pen-
tru bunătățile cele vremelnice. Atunci au fost trimiși 
în părțile Răsăritului, la ighemonul Antioh, cumplit 
chinuitor al creștinilor, spre a fi siliți să se lepede de 
Hristos din frică; dacă nu se supuneau, urmau să 
fie chinuiți, dar nu îna intea ochilor împăratului, ci 
în ținuturi cât mai îndepărtate ale imperiului.Așa au 
plecat sfinții din Roma, în lanțuri, trecând prin multe 
cetăți până când au ajuns în cetatea Varvalisa (sau 
Barbalison), pe malurile Eufratului, nu departe de 
Antiohia Siriei, unde stăpânea Antioh. Pentru că nici 
acum nu au vrut să jertfească idolilor și să se lepede 
de Hristos, Sfântul Serghie a fost aruncat în temniță, 
iar Vah a fost bătut fără milă până când i-a căzut 
carnea de pe oase, iar pântecele i-a fost despicat; așa 
și-a dat sfântul sufletul său în mâinile Domnului. 
Deși ucigașii săi au vrut să-i arunce trupul afară din 
cetate și să fie dat fiarelor și păsărilor, Dumnezeu 
a rânduit altfel, mai mulți credincioși luându-i tru-
pul și îngropându-l cu cinste într-o peșteră. A doua 
zi, ighemonul a poruncit ca și Sfântul Serghie să fie 
adus la judecată. În zadar a încercat ighemonul să-l 
convingă să renunțe la Hristos. L-a supus atunci 
la chinuri cumplite, poruncind ca să fie încălțat cu 
încălțăminte de fier, cu piroane lungi și ascuțite care 
au străpuns tălpile sfântului. L-au obligat apoi să 
alerge înaintea trăsurii ighemonului cale de nouă 
stadii, ajungând până în cetatea Sur.A fost arun-
cat din nou în temniță, unde îngerul Domnului i-a 
vindecat picioarele de răni. A doua zi a fost supus 
acelorași chinuri cumplite, fiind dus în cetatea Ro-
safa (în partea centrală a Siriei de astăzi) și osândit 
la moarte, fiindu-i tăiat capul cu sabia. Se întâmpla 
aceasta în ziua de 7 octombrie a anului 296. Trupul 
lui a fost îngropat de credincioșii din acele locuri, la 
mormântul său săvârșindu-se numeroase minuni.

Moaștele Sfinții Mucenici Serghie și Vah au fost 
mutate în anul 431 într-o biserică ridicată (chiar dea-
supra mormântului Sfântului Serghie) în cinstea lor, 
prin strădaniile Episcopului Alexandru de Hierapolis; 
ruinele acestei biserici se mai văd și astăzi. Creștinii 
din cetatea Rosafa au hotărât atunci să fie prăznuită 
pomenirea lor în fiecare an, în ziua de 7 octombrie. 
Tradiția spune că în fiecare an în această zi fiarele 
sălbatice, ieșind din pustiile dimprejurul acelui loc, 

unde zăcuse mai înainte trupul Sfântului Serghie, își 
schimbă cruzimea lor de fiară în blândețe de miel, în-
cât nu rănesc pe nimeni, nici pe oameni, nici pe dobi-
toace, ci cu sfială înconjoară acel loc sfânt și iarăși se 
întorc în pustia lor. Ca o dovadă a cultului deosebit 
pe care-l aveau pentru Sfinții Serghie și Vah, creștinii 
din Rosafa au cerut împăratului Justinian (527-565) 
să schimbe numele orașului lor în Sergiopolis; îm-
păratul le-a acceptat cererea, iar urbea a devenit și 
reședință arhiepiscopală; mai mult decât atât, Sfinții 
Serghie și Vah au devenit protectorii armatei bizan-
tine, precum și ocrotitori ai mai multor biserici din 
Răsărit. Și astăzi, creștinii din deșertul sirian îi au ca 
ocrotitori pe cei doi tineri martiri ai lui Hristos, Sfinții 
Mucenici Serghie și Vah.

LOCURI DIN ȚARĂ ȘI DIN LUME CARE ADĂPOSTESC 
MOAȘTELE SF. MARI MUCENICI Serghie și Vah

Sfântul Mucenic Serghie a fost un sfânt foarte po-
pular în Siria și Peninsula Arabică. Orașul Resafa, 
care a devenit un sediu episcopal, a primit numele 
de Sergiopolis și a păstrat moaștele sfântului într-o 
biserică fortificată. Resafa s-a dezvoltat în timpul îm-
păratului Iustinian și a devenit unul dintre cele mai 
mari locuri de pelerinaj din Orient. Au fost construite 
multe alte biserici dedicate sfântului Serghie, sărbă-
torit uneori împreună cu Vah. O biserică dedicată 
Santi Sergio e Bacco a fost construită în Roma în 
secolul al IX-lea. Capetele Sfințiilor Mucenici Serghie 
și Vah au fost aduse în tara noastră de către domni-
torul Neagoe Basarab și depuse la Mănăstirea Curtea 
de Argeș. Raclele sfintelor moaște au fost făcute din 
porunca arhierească a episcopului Iosif de Argeș, cu 
sprijinul creștinilor binevoitori din orașul Pitești, în 
anul 1867, ca semn de recunoștință pentru binefa-
cerile primite prin ale lor sfinte rugăciuni. În anul 
1949, la 25 octombrie, prin hotărârea Sfântului Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Române, sfintele moaște au 
fost aduse la Craiova și depuse în Catedrala mitropo-
litană “Sfântul Dumitru” din Craiova, în timpul Înalt 
Preasfințitului Firmilian, mitropolitul Olteniei.

O altă mică părticică din moaștele Sfinților Muce-
nici Serghie și Vah se află la Biserica Palatului Cotro-
ceni din București.

CÂNTARE DE LAUDĂ SF. MARI MUCENICI Ser-
ghie și Vah cel pământesc; Ci pe Iisus Nemuritorul, 
Domnul Slavei.

Regele de țarină batjocoritu-i-a pe ei,Smulgându-
le centurile regale,Dar Hristos Domnul mult mai mi-
nunat i-a încins,Îmbrăcându-i în mantia nestrică-
cioasă a nemuririi.

Împăratul inelele lor din degete li le-a smuls,Dar 
Domnul mai slăvite pe mâna lor a pus,Unindu-le su-
fletele cu Sine.

Împăratul de lut de la curtea lui i-a izgonit,Dar 
Domnul Nemuritor i-a primit cu fast la Curțile Sla-
vei.

Țărâna schinguit-a pe-acești Cavaleri ai lui 
Hristos,Cu schingiuri bestiale.

Dar RaiulOdihnitu-i-a pre ei întru locașurile desfă-
tării. Pururea ce e putred pe neprihănit prigonește,Iar 
cel rău urăște pe cel ce este bun.

Dar Vahus și cu Serghie SfințiiPre țărână țarinii 
au dat-o, în pământ.

Ale lor suflete cu bucurie zburat-au la cer.Deși 
surghiuniți de pământescul rege,Ei pre pământeni 
luminează de sus chiar și-acum.

Ei cu mucenicia biruit-au răutatea,Și murind 
pentru Cruce se au preaslăvit.

Biruind întunericul pe a mântuirii cale,Ei lumi-
nează calea pe care să urmăm și noi.

MARIUS STOCHITOIU
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Publicaţie de vânzare imobiliară nr. 168E/2020 din 04.10.2022.
EXTRAS.

Subsemnatul Enea M.Marin, executor judecătoresc în cadrul BEJ Enea 
M. Marin, din circumscripţia Curţii de Apel Craiova, cu sediul în Tg-Jiu, 
nr.65, judeţul Gorj,

În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin.l Cod procedură civilă, adu-
cem la cunoştinţă generală că, în data de 04.11.2022, orele 10,00 va avea 
loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Enea M. Marin, din Tg-Jiu, 
str. Tudor Vladimirescu, nr.65, etaj 1, camera 10, judeţul Gorj, vânzarea 
la licitaţie publică a teren în suprafaţă de 1729 mp din acte, 1690 mp din 
măsurători având nr. cadastral 41893 din CF nr. 41893 a localităţii Novaci, 
judeţul Gorj pe care este edificată o casă de locuit tip D+P construită în anul 
1950 şi anexă (P) construită în anul 1953 având nr. cadastral 41893-C1 
respectiv 41893-C2 din CF nr.41893 a localităţii Novaci, judeţul Gorj, pro-
prietatea debitorilor Berbecaru Maria, cu domiciliul actual în Comuna Seaca 
de Câmp, sat Piscu Nou, nr.69, judeţul Dolj şi Burghiu Ionela, cu domiciliul 
în Novaci, str. Fundătura Gilorţel, nr.6, judeţul Gorj.

Imobilul urmărit este negrevat de sarcini, decât cele stabilite în favoarea 
creditorului.

Preţul de începere a licitaţiei este de :
- 16737 lei lei fără TVA pentru imobilul teren în suprafaţă de 1729 mp din 

acte, 1690 mp din măsurători având nr. cadastral 41893 din CF nr.41893 a 
localităţii Novaci, judeţul Gorj,

- 53122 leifară TVA pentru imobilul casă de locuit tip D+P construită în 
anul 1950 şi anexă (P) construită în anul 1953 având nr. cadastral 41893-
C1 respectiv 41893-C2 din CF nr.41893 a localităţii Novaci, judeţul Gorj, 
valoarea imobilelor fiind stabilită prin expertiză pe fondul cauzei.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit 
să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vân-
zare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit să se 
prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor car-
tea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin.l lit.l) Cod procedură civilă, ofertanţii 
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc, cel mai târziu 
până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 
844 alin.2 Cod procedură civilă, creditorii urmăritori, intervenienţii, copro-
prietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de 
a depune garanţia de participare.

Aceasta informare este efectuată de: PRIMARIA COMUNEI BUSTUCHIN, 
cu sediul în comuna Bustuchin, sat Bustuchin, nr.66, ce intenționează 

să solicite de la Administrația Națională Apele Române Administraţia 
Bazinală de Apă Jiu Craiova:                                         

- aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru desfasurarea 

activitatii de   realizare a lucrarilor de REABILITARE SI MODERNIZARE 
SISTEME DE APĂ POTABILĂ IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDEȚUL GORJ, 

amplasate în comuna Bustuchin, județul Gorj.

Aceasta investiție este nouă. 

Ca rezultat al procesului de productie nu  vor rezulta ape uzate.                                                        

Solicitarea de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 

cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la 

solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz 

la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se 

pot adresa solicitantului, sau la adresa PRIMARIA COMUNEI BUSTUCHIN 
cu sediul in comuna Bustuchin, sat Bustuchin, nr.66. tel 0253475125, 
după data de  05.10.2022.             

BUNUL DUMNEZEU, să-l păstreze pe Domnul Constantin Avram în Raiul Ceresc, BUNUL DUMNEZEU, să-l păstreze pe Domnul Constantin Avram în Raiul Ceresc, 

,,Dă, Doamne, sufl etului robului Tău Avram Constantin, 
loc binecuvântat şi îl așează în cortul drepților și sfi nților 
care din veac au plăcut Ție”!
La un an de la sfânta adormire 

a trupului său, păstrăm ace-
eaşi pioasă amintire Domnu-

lui Constantin AVRAM, ca sufletul 
său blând care s-a înălţat la BUNUL 
DUMNEZEU, să fie mai aproape de 
pajiştile înrourate şi preapline de lu-
mină ale Raiului Ceresc, pentru că şi 
acolo, poate că este un înger însetat 
de cultură şi mereu preocupat să dea 
unor evenimente istorice şi de profun-
dă spiritualitate creştină, o culoare 
autentică şi o imagine vie, prin gla-
sul de povestitor împătimit, care me-
reu dădea senzaţia că tot ar mai avea 
ceva de spus despre oameni şi despre 
această lume! Omul acesta era atât 
de obişnuit cu sărbătorile religioase şi 
cu evenimentele culturale ale urbei şi 
ale judeţului, cu toate că puţină lume 
ştia cine este în realitate domnul Con-
stantin Avram, unul dintre cei mai în-
setaţi iubitori de viaţă spirituală, un 
căutător de lumină, un chip de om 
cumpătat şi luminat, un bun creştin 
dăruit credinţei, un iubitor de frumos 
şi, nu în ultimă instanţă, un prieten 
al tuturor celor care l-au cunoscut. 
Aşa cum aminteam cu un an înurmă, 
pe Domnul Constantin Avram, l-am 
cunoscut prin intermediul minunatei 
sale familii, mai precis, al fiului dom-
niei sale, excepţionalul tânăr care 
este domnul Irinel Avram, iar, în ul-
timii ani, pot spune că între noi a fost 
o prietenie care nu se poate exprima 
în cuvinte, ci, numai în sentimente 
comune de preţuire pentru valorile 
autentice ale Gorjului! Omul acesta 
avea în mintea şi în sufletul său atâ-
tea lucruri însemnate despre tainicele 
peregrinări ale lui Mihai Eminescu la 
Floreşti şi la Aninoasa, era ferm con-

vins că tânărul care apare în tabloul 
pictat de către Theodor Aman şi care 
este intitulat «Hora de la Aninoasa», ar 
fi chiar Tudor Vladimirescu, într-un 
cuvânt, aveai înaintea ochilor minţii 
domniei sale imaginea de om docu-
mentat, un fervent şi neobosit cerce-
tător al scrierilor păstrate în sertarele 
uşor prăfuite ale neuitării! Domnule, 
Constantin Avram, parcă ieri eram 
împreună la sărbătoarea comemoră-
rii lui Tudor Vladimirescu de la casa 
memorială din satul Vladimir şi nici 
nu ştiu cum am fost împreună cu fa-
milia dumneavoastră la Sărbătoarea 
«Schimbarea la Faţă a DOMNULUI», 
de la Mănăstirea Lainici, iar, discu-
ţiile prin telefon despre Mihai Emi-
nescu, despre Tudor Vladimirescu, 
despre monografiile Comunei Aninoa-
sa, despre Aristică Schileru, despre 
Ion Luican, Ionel Mihu sau Gena Bâr-
san, despre cărţile pe care le-aţi scris 
cu migală, aş putea spune că rămân 
mărturii pe care nu ştiu dacă aţi mai 
apucat să le aşterneţi pe hârtie sau 
le-aţi luat cu dumneavoastră, ca să le 
povestiţi cu aceeaşi pasionată dăruire 
înaintea Bunului şi Atotputernicului 
Dumnezeu!

Aduc înaintea memoriei noastre 
vii, astăzi, la împlinirea unui an de la 
înălţarea la cer, aceeaşi: Rugăciune 
la moartea unui prieten:

«Doamne, Doamne, Creatorule și 
Ziditorule a toate, Cel ce ai pus în 
sufletul omenesc puterea dragostei 
ce leagă inimile apropiate și ne-ai dat 
nouă, ca pe o sete, trebuința de a ne 
căuta semeni, spre a ne împărtăși 
aceleași gânduri și simțiri, Însuți Tu, 
Preabunule Doamne, caută cu îndura-
re spre durerea grea care-mi frământă 

astăzi ființa, ca și oarecând 
durerea care a lovit pe pro-
orocul și împăratul David 
care, la știrea morții priete-
nului său Ionatan, astfel je-
lea: «Munți din Ghilboa! Nici 
rouă, nici ploaie să nu cadă 
peste voi! Cum au căzut vi-
tejii în mijlocul luptei?! Cum 
a murit Ionatan pe dealurile 
tale, mă doare de tine, fra-
te Ionatane! Tu erai plăce-
rea mea, dragostea ta către 
mine era uimitoare!». Ascul-
tă, Doamne, rugăciunea pe 
care eu, smeritul, Ți-o înalț 
din inimă curată dar frântă 
de durere, precum ai ascul-
tat rugăciunea Fiului Tău și 
Mântuitorului nostru, Care 
venind în Betania și aflând 
mort pe prietenul Său La-
zăr, S-a întristat cu duhul 
și-l plângea în fața iudeilor, 
care văzându-L au grăit: 
«Iată cât îl iubea de mult!».

Dă, Doamne, sufletului robului 
Tău Avram Constantin, iertare pă-
catelor câte, ca un om, cu știință 
sau fără știință a săvârșit în această 
viață și-l așează în cortul drepților și 

sfinților care din veac au plăcut Ție; 
că Dumnezeul milei și al îndurărilor 
ești și binecuvântat în vecii vecilor, 
Amin»!    

G. VASILE

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 
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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. 0731019896.

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

Închiriez apartament 3 
camere, decomandat, complet 
mobilat lângă Parângu. Chirie 
negociabilă. 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare înclus în 

preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 2, 
suprafață la sol 150 m2 în cen-
trul municipiului Motru. Pre-
tabil activități comerciale, ca-
binete medicale, etc. Relații la 
0722517000 și 0744517000.

 Vând teren intravilan 

împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-

tier Iezureni, suprafață 3000 

mp, deschidere 30 m, parce-

labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-
mercial 49 m2 dotat cu toa-
te utilitățile pe termen lung 
situat în Bulevardul Eca-
terina Teodoroiu în spatele 
statuii Ecaterina Teodoroiu. 
0786768301.
Doresc să închiriez apar-

tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 
Preț negociabil. 0739352688.

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.
 Angajez femeie pentru 

administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. 

Telefon: 0731.504.036.

Unitate serioasă anga-
jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. CV-uri-
le se pot depune la adresa de 
e-mail agentiaec@gmail.com.

Relații la telefon: 0722 517 
000 sau 0744 517 000.
Unitate serioasă anga-

jează urgent conducător auto 
profesionist, în următoarele 
condiții: 

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

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

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

 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

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, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

PierderiPierderi

 Bărbat de 44 ani, do-
resc o relație serioasă, pentru 
căsătorie. 0764463450.

 Declar pierdută 
legitimație de student emi-
să de Universitatea Transil-
vania din Brașov pe numele 
ANDREI ELENA.
 Declar pierdută 

legitimație de student emisă 
de Universitatea de  Medici-
nă și Farmacie Craiova pe 
numele ȘERBAN OLIANA-
GRAȚIELA.

AviversareAviversare

Noi, copi-
ii, nepoții și 
strănepoții, de 
bună înțelegere, 
am hotărât ca, 
tradiționala urare 
de ,,La mulți ani!” 
la împlinirea ve-
nerabilei vârste de 
90 de ani a tatălui, 
bunicului și străbu-
nicului nostru, PROF. PANFILOIU CONSTANTIN, să fie 
înlocuită de urarea ,,La multă, multă sănătate!” cu bu-
curii și voie bună, cât o îngădui bunul Dumnezeu.

Născut la data de 08 octombrie 1932 în Mătăsari 
ca fiu al lui Maria Panfiloiu și notarului Ion Panfiloiu, 
după terminarea cursurilor primare în satul natal, ur-
mează cursurile Școlii Normale de învățători din Târgu-
Jiu. Datorită calităților morale și profesionale, i se va 
încredința deja ca proaspăt absolvent funcția de direc-
tor al Școlii Plenița, apoi, director al Școlii elementare 
Miculești, iar între anii 1963 – 1980, director al Școlii 
gimnaziale din Mătăsari.

Ca profesor de științele naturii a predat cu pasiune și 
competență până la ieșirea la pensie, în anul 1989.

A fost un om deschis și devotat, modest și simplu, 
manifestând permanent o detașare față de bunurile ma-
teriale, apreciind valorile morale, crez de viață care l-a 
insulfat copiilor și numeroșilor săi elevi prin argumente 
incontestabile, dar mai ales prin forța exemplului per-
sonal.

Temperament vulcanic, atras uneori de vâltoarea 
confruntărilor s-a implicat pentru dezvoltarea școlii și 
a satului natal, a îndrumat pașii multor generații de 
elevi, a sfătuit și ajutat mulți elevi să-și atingă țelurile 
propuse.

După 65 de ani de căsnicie a pierdut, exact în faza 
cea mai grea și nebuloasă a pandemiei pe inegalabila și 
distinsa sa soție, Eugenia Panfiloiu.

Astfel, având în urmă o viață împlinită, exemplară, 
am putea spune, nu ne rămâne, decât să ne bucurăm 
împreună de anii ce vor urma.

,,La multă, multă sănătate!”

ComemorăriComemorări

r  Sunt momente în viață 
când am dori ca bunul Dum-
nezeu să ni te aducă măcar 
o oră înapoi, să te strângem 
în brațe, să-ți ascultăm vocea 
și să-ți spunem cât e de greu 
fără tine. 

Sâmbătă, 08.10.2022 
se împlinesc 2 ani de când 
scumpa mea soție și mama fi-
ului nostru Aurel, IONESCU-
BRÎNZAN LILICA-DANIELA 
nu mai este lângă noi.

Dumnezeu să o odihneas-
că în pace!

r  Cu lacrimi în ochi și su-

fletele îndurerate, reamintim 

rudelor, prietenilor și tuturor 

cunoștințelor că azi, 7 octom-

brie 2022 se împlinește 1 an 

de când a plecat fulgerător 

dintre noi, pășind spre calea 

veșniciei și a luminii, dragul, 

bunul și minunatul nostru soț, 

tată, bunic, cuscru AVRAM 
CONSTANTIN. Pe veci îndo-

liata și îndurerata sa familie, 

roagă pe bunul Dumnezeu să-l 

odihnească în pace!
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PASTEL
Ploi de toamnă, fulgi de nea,
Ați grăbit să vină iarna
Și-ați rănit fără să știți
Mica ramurea!

Galben pare azi măceșul,
Strașini far’de rândunele,
Umbra albilor poteci
Ce se-noadă-n mii de frunze,
Sub copitele de melci
Lăsând nopții, clar de lună
Și-a miresmei ei făptură,
Ce coboară printre crengi
Cuib uitat de lilieci
Toamnă dragă, de ce pleci!?

Pomii-s triști, vara-i departe,
Lacul tremură-n tăcere
Cade-o frunză, moare-o floare,
Totu-i răvășit de boare
Ca și marea-n legănare
Numai dorul curge agale,
Peste tot!

Ploi de toamnă, flori târzii
Voi frumoase crizanteme....
Nu vi-i dor când alte mii,
,,Dalbe micșunele”
Își așteaptă grijulii
Iernurile grele!!

GH. VASILUȚĂ

Vânătoarea
Cum să-nțeleagă estrogenul că nu contea-

ză vânatul, ci vânătoarea, în sine, jocul 
vieții și al morții, ultima răsuflare? Asta 

e doar pentru cei mai tari de înger și cu o inimă 
de mătase sub o carcasă de travertin. Fetițele nu 
adoră puștile, nu știu ce e războiul, nu suportă să 
vadă sânge. Și câte fetițe în pantaloni, în lumea 
asta mare!

Jocurile vieții și ale morții nu sunt pentru tur-
ma, ci doar pentru cei aleși să le poată purta în 
arterele lor ca niște Atlași ducând pe umeri Pămân-
tul. De-o complicitate cu soarele și cu gândul. Doar 
răbufnind, uneori, cuvântul. Pacea inimii nu se 
obține, nici prin tăcere, nici prin lașitate. De-abia 
când îți pupi demonii pe creștet și pot spune* Tră-
iesc*, mergi înainte.

Cât plângi în batistă, nu te vindeci. Te răsfeți, 
lamentându-te. Până nu vei simți ochii aceia de că-
prioară jertfindu-se, n-ai cum să-nțelegi viața, n-ai 
cum s-accepți moartea.

Și jocul ăsta perfid e în pădurea fiecărui suflet, 
nu departe, peste mări și țări, ci în fiecare dintre 
noi.

ADINA POPESCU

Trece luna despletită,
Strecurându-se prin ramuri.
Mă tenteaz-a ei ispită,
Reflectată fix în geamuri.

Pletele îi curg în valuri,
Argintind grădina toată.
Sălcii, unduind pe maluri,
Cu lumină se îmbată.

Trag perdeaua cu prudență...
Nu vreau, hoața să mă vadă!
Mă-ntristeaz-a ei absență
Când curg fulgii de zăpadă!

Dar acum, frumoasa nopții,
Etalează-a sa splendoare;
O admir din dreptul porții!
Cine n-ar iubi-o oare?

Cum se plimbă majestuoasă,
Trena-i mângâind pământul,
Dor prin suflete ne lasă
Și iubiri rapizi ca vântul.

FLORENTINA CUTEANU

Trece luna 
despletită

E vis sau e aievea oare?

Privesc spre crângul de culori,

Parc-ai fi tu sau mi se pare, 

Frumoasa mea, îți culegi flori…

Alergi prin lan de maci și grâu,

Pari fericită, ești zglobie,

Te pierzi prin spice până-n brâu,

Strângi gărgărițe-n pălărie…

Le-așezi pe degetu-ți firav 

Și le îndrumi pe rând să zboare,

Privești spre zări zâmbind suav,

Le rogi să urce către soare...

Vis 
cu maci

Te sorb din ochi printre văpaia

Ce unduiește sângeriu,

Adie vântul, cheamă ploaia

Din orizontul fumuriu…

Te joci cu mâna, parcă zbori,

Stârniși un stol de pitpalaci,

Mă-mbată valul, urci, cobori

Un vis e pasul ce îl faci!

Te-aștept la capăt de răzor

Al grâului prin care calci,

Vă voi îmbrățișa de zor

Pe tine…și-un buchet de maci!

VASILE CERTEZANU
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Gilortul Târgu Cărbunești 
joacă astăzi la Progresul 
Ezeriș, singura echipă care 
nu a acumulat puncte, până 
acum, în Seria 7. Partida în-
cepe la ora 15.00 și se dispu-
tă pe Stadionul ,,Gloria” din 
Reșița. Trupa lui Mario Gă-
man este pe locul 2 în clasa-
ment și pare favorită certă în 
acest meci. Totuși, antrenorul 
gorjean vede o confruntare di-
ficilă.

,,Este o partidă foarte im-
portantă pentru că Progresul 

Găman respectă ,,codașa” Seriei 7: Le-am transmis băieților să fi e concentrați
Ezeriș, în ciuda locului din cla-
sament, este o echipă foarte 
bună acasă, care pune foarte 
mari probleme. Au jucători cu 
experiență în lot și au pierdut 
numai în minutele de prelun-
gire, atât cu Filiași, cât și cu 
Jiul Petroșani. De asemenea, 
terenul nu este foarte bun și, 
atunci, calitatea tehnică nu 
mai contează și se pune mai 
mult accent pe ponderea fizică 
și pe agresivitate și dăruire. 
Mergem cu încredere și spe-
răm să ne întoarcem cu un re-

zultat pozitiv”, a declarat an-
trenorul gorjean.

Alexandru Oprița este sin-
gurul jucător indisponibil din 
lotul vizitatorilor. Găman și-a 
sfătuit elevii să nu se uite în 
clasament înainte de această 
confruntare.

,,Oprița o să facă o ecogra-
fie, cred că are ruptură. Este 
o pierdere foarte mare. 
Așteptăm răspunsul 
doctorului și vedem ce 
decizie putem lua. În 
rest, lotul este valid și 

mergem cu mare încredere 
spre Ezeriș. Cele mai grele 
meciuri sunt cu echipele din 
coada clasamentului, pentru 
că ele, automat, își doresc să 
facă puncte și au o motivație 
în plus. Ştiți cum este, jucăto-
rul are momente de relaxare 
când întâlnește astfel de echi-
pe, momente când uită de el. 

Eu le-am transmis băieților 
să fie concentrați din primul 
până în ultimul minut, pentru 
că orice moment al jocului este 
important”, a afirmat tehnici-
anul.

Gilortul Târgu Cărbunești 
are 15 puncte din șase jo-
curi.
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Stîngă întâlnește echipa din Stîngă întâlnește echipa din 
orașul natal: Nu suntem favorițiorașul natal: Nu suntem favoriți

Fără îndoială, moralul nu este unul bun în vestiarul Viito-
rului Târgu Jiu, echipă care va juca în această rundă cu FC 
Brașov. Partida cu formația din orașul natal vine pentru an-
trenorul Florin Stîngă după două eșecuri consecutive. Gorje-
nii au fost eliminați din Cupa României de Dinamo București 
(0-1), apoi au cedat, în prelungiri, confruntarea de pe terenul 
liderului Oțelul Galați (2-1). Nici echipa lui Dan Alexa nu se 
poate lăuda cu un start grozav de sezon. ,,Stegarii” au 9 punc-
te din opt partide, cu trei mai puțin ca amfitrionii de sâmbă-
tă. Florin Stîngă a declarat că se așteaptă la o confruntare 
echilibrată. ,,Brașovul are jucători cu tehnicitate peste media 
Ligii 2, iar antrenorul Dan Alexa are câteva promovări din Liga 
2. Brașovul are o echipă bună, cu jucători experimentați. Mă 
aștept la un meci dificil, mai ales că, din ce am văzut în acest se-
zon, orice echipă poate bate pe oricine. Chiar nu suntem favoriți. 
Venim după două înfrângeri. Mă aștept la un meci crâncen, de 
mare luptă și sunt convins că echipa care va greși mai puțin va 
câștiga acest joc”, a declarat principalul formației gorjene.

Viitorul Târgu Jiu – FC Brașov se joacă sâmbăta, de la ora 
11.00.

Program etapa 9 Liga 2, sezon 2022-2023:
Sâmbătă, 8 octombrie 2022, ora 11.00
Viitorul Târgu Jiu – FC Braşov
Concordia Chiajna – Progresul Spartac
Steaua – Politehnica Timișoara – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport
Unirea Slobozia – Unirea Constanţa
Ripensia Timișoara – Politehnica Iaşi
Metaloglobus Bucureşti – CSC Dumbrăviţa
CSM Slatina – FK Miercurea Ciuc
Sâmbătă, 8 octombrie 2022, ora 13.00
Unirea Dej – SC Oţelul Galaţi – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport  
Duminică, 9 octombrie 2022, ora 11.00
Minaur Baia Mare – Dinamo – DigiSport, OrangeSport, 

PrimaSport  
Marți, 11 octombrie 2022, ora 17.00
Gloria Buzău – CS Comunal Şelimbăr – DigiSport, 

OrangeSport, PrimaSport  
CĂTĂLIN PASĂRE 

Handbalista de la 
CSM Târgu Jiu, 
Iulia Andrei, a fost 

foarte dezamăgită la finalul 
jocului pierdut de formația 
sa împotriva echipei din Sla-
tina. Interul gorjencelor a de-
clarat că alb-albastrele se pot 
revanșa duminică, deși în-
tâlnesc un adversar superior 
din punct de vedere valoric. 
Formația noastră primește 
vizita trupei din Cisnădie, iar 
vizitatoarele pornesc favorite, 
având în vedere bilanțul si-
biencelor din ultimii ani. Iu-
lia Andrei spera ca publicul 
să joace un rol important în 
această confruntare, iar gaz-
dele să își treacă în cont un 
nou succes.

Iulia Andrei speră la un succes 
cu Cisnădie: Să ieșim victorioase 
și să mulțumim publicul

,,A fost o înfrângere dure-
roasă cu Slatina. Am fost puțin 
picate psihic după acest meci, 
cel puțin eu. Am început săptă-
mâna aceasta destul de bine. 
Măgura Cisnădie este o echipă 
grea, cu palmares foarte bun. 
Va fi un joc cu o încărcătură 
destul de mare, dar cu multă 
muncă, devotament, sper să 
scoatem cel puțin un egal din 
acest meci. Parcursul nostru a 
fost unul destul de bun, având 
în vedere că am avut etape 
destul de grele. Am fost puțin 
dezamăgite după acest meci, 
nu ne-am fi așteptat să pier-
dem în fața celor de la Slatina, 
având în vedere că am pregă-
tit foarte bine acest meci. Mai 
aveam nevoie de puțină răb-

dare, de mai puține ratări, și 
sunt convinsă că și acest meci 
ieșea bine. Nu ne îngrijorează 
faptul că nu am luat puncte 
din ultimele confruntări. Eu zic 
că mai putem scoate puncte, în 
afară de meciurile directe cu 
contracandidatele, ce trebuie 
neapărat câștigate pentru a 
rămâne în Liga Florilor. Apor-
tul publicului este foarte im-
portant și sperăm, și la acest 
meci, să vină în număr cât mai 
mare. Sper să ieșim victorioa-
se și să mulțumim publicul”, 
a declarat handbalista de la 
Târgu-Jiu.

Partida dintre CSM și CS 
Măgura Cisnădie începe la 
ora 12.00.
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Universitatea Craiova joacă, în această 
seară, la Pitești. Meciul cu FC Argeș de 
pe Stadionul ,,Nicolae Dobrin”  începe la 

ora 21.00. 
Antrenorul oaspeților, Mirel Rădoi, este conștient 

că formația din Trivale este în foame de puncte, dar 
nici Universitatea nu se poate lăuda cu o ,,zestre” 
prea bogată. 

Principalul din Bănie a declarat că Știința tre-
buie să-și impună ritmul încă de la începutul con-
fruntării.

,,Întâlnim o echipă unde în momentul de faţă  
există o tensiune la nivel de rezultate şi la nivel de 
club. 

Dar, în aceeaşi măsură, aş spune că Argeş ar 
merita mult mai multe puncte după partidele dispu-
tate. 

Mă uitam că o perioadă de două luni nu au mar-
cat niciun gol şi în ultima etapă au înscris de două 
ori cu FCSB. 

Asta înseamnă că sunt pe o pantă ascendentă. În 
mare, foarte multe lucruri din punct de vedere ofen-
siv nu are FC Argeş, are puţine, dar sunt foarte bine 
puse la punct. 

Ar trebui să încheiem cu o victorie pentru a rămâ-
ne pe loc de play-off. Urmează Petrolul, UTA, Cupa 
României, avem mult de călătorit. Va fi un meci des-
tul de echilibrat în care sper să ne impunem ritmul 
din primul minut. 

Nu trebuie să aşteptăm ca adversarul să-şi cre-
eze ocazii sau să începem din minutul 15. FC Argeş 
este o echipă mult mai agresivă pe teren propriu, are 
jucători care pot face diferenţa”, a spus Rădoi.

Antrenorul Craiovei se menține pe o linie realis-
tă și nu vrea să vorbească despre obiective mărețe.

,,Eu nu am anunțat titlul, nu o să-l anunț decât 
dacă jucăm cu el pe masă în ultima etapă. Trebuie 
să ne asigurăm locul în play-off. 

Sunt puține puncte pentru partidele pe care le-am 
disputat până acum. Rezultatele nu reflectă tot tim-
pul realitatea din teren. 

Oltenii, îngrijorați înainte de meciul din 
Trivale: Ne lipseşte constanţa în rezultate

Problema noastră e concentrarea la finalizare. 
Ratăm foarte mult. 

E cel mai greu lucru de fapt să bagi mingea în 
plasă. Ajungem foarte ușor la poartă”, a mai decla-
rat Rădoi.

Folosit atât fundaș central, cât și mijlocaș la în-
chidere, Vladimir Screciu crede că Universitatea va 
avea în față un adversar foarte determinat.

,,Ne lipseşte constanţa în rezultate, dar cu tim-
pul cred că o să avem. Trebuie să luăm fiecare meci 
în parte, acum urmează FC Argeş, apoi Petrolul şi 
UTA. 

Ne dorim să încheiem turul cu trei victorii la rând 

pentru a avea un elan bun în retur. Va fi un meci 
destul de frumos, plăcut pentru public spun eu, pen-
tru că meciul anterior cu FC Argeş l-am câştigat cu 
4-0, iar înainte cred că a fost un 3-2. 

Deci va fi un meci frumos, cu goluri. Sper să câş-
tigăm. Cu siguranţă o să ne chinuim pentru că FC 
Argeş este o echipă bună. 

Ne simţim bine, jucătorii şi-au revenit toţi în mare 
parte, din câte am văzut doar Elvir Koljic mai are 
ceva probleme la aductor", a spus Screciu.

FC Argeș – Universitatea Craiova contează pen-
tru etapa a 13-a a Superligii.
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