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Premieră medicală: Glandă tiroidă Premieră medicală: Glandă tiroidă 
extirpată prin cavitatea bucală. O femeie extirpată prin cavitatea bucală. O femeie 
din Târgu-Jiu a benefi ciat de intervenție 

CE Oltenia și ALRO trec la NEGOCIERI CE Oltenia și ALRO trec la NEGOCIERI 
pentru înfi ințarea societății mixte! Vor pentru înfi ințarea societății mixte! Vor 
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IAIPP cere IPJ Gorj să verifi ce IAIPP cere IPJ Gorj să verifi ce 

,,furtișagurile” de la Crasna,,furtișagurile” de la Crasna

Suicid la indigo, în Celei! Verișoara adolescentei Suicid la indigo, în Celei! Verișoara adolescentei 
găsite spânzurată a făcut același gest, în casa găsite spânzurată a făcut același gest, în casa 
vecină, cu un an în urmăvecină, cu un an în urmă

Bucătăria lui Fabi: 
Păstrăv Müllerin Art, 
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Fost jurist de la UATAA Motru – Fost jurist de la UATAA Motru – 
pedeapsă cu suspendare pentru pedeapsă cu suspendare pentru 
delapidaredelapidare

Un fost jurist al Uzinei de Agent Ter-
mic și Alimentare cu Apă din Motru a 
primit o condamnare cu suspendare la 
instanță după ce a fost acuzat de dela-
pidare în formă continuată, acuzații pe 
care el le-a recunoscut. Pentru Daniel 
Mariu Petcu problemele au apărut în 
mai 2017, când la Serviciul Județean 
Anticorupție Gorj a ajuns o anonimă 
în care se vorbea de mai multe nere-
guli existente la UATAA Motru.

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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,,Succes ul înseamna să obţii ceea ce doreș ti. Fericirea e să-ţi doreș ti ceea ce ai obţinut."– Dale Carnegie,,Succes ul înseamna să obţii ceea ce doreș ti. Fericirea e să-ţi doreș ti ceea ce ai obţinut."– Dale Carnegie
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Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 

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

de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9410  +0,0044
Dolarul SUA      5,0408 +0,0488 
Gramul de aur                     277,3997  +2,0817 
Francul elveţian                        5,1954  +0,0179  
100 Yeni japonezi                     3,5573 +0,0075
Lira sterlină      5,5513 +0,0722 
Leva bulgărească      2,5276  +0,0005 
Leul moldovenesc                     0,2631  +0,0025     
100 Forinţi maghiari     1,2118  -0,0031 

telefoane utile

Prefectura:Prefectura:  

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

Cabinetul Prefectului Cabinetul Prefectului 

Tel: 0253-212273, 227300Tel: 0253-212273, 227300

Subprefect Subprefect   

Tel: 0253-212391, 213312; Tel: 0253-212391, 213312; 

Fax: 0253-217237Fax: 0253-217237

Primăria Târgu-Jiu Primăria Târgu-Jiu 

Telefon: 0253213317, 0253214878Telefon: 0253213317, 0253214878

Apel unic de urgenţă: Apel unic de urgenţă: 112112

Protecţia Consumatorului:Protecţia Consumatorului:  

0253-212.521 0253-212.521 

Spitalul Judeţean Târgu-JiuSpitalul Judeţean Târgu-Jiu  

Tel: 0253-243316Tel: 0253-243316

Avocatul Poporului Craiova:Avocatul Poporului Craiova:  

Tel./fax: 0251/418.707Tel./fax: 0251/418.707

E-mail: postmaster@avpcraiova.roE-mail: postmaster@avpcraiova.ro

Centrul Europe Direct Gorj:Centrul Europe Direct Gorj:  

Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, Str. Calea Eroilor nr. 23, Târgu-Jiu, 

Gorj, Telefon: 0253-223298Gorj, Telefon: 0253-223298
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Teama de recesiune afectează 
creșterea pensiilor!

Criză de sânge în Gorj
„Avem nevoie de toate grupele de 

sânge”, anunță Centrul de Trans-
fuzie Sanguină Gorj. Gorjenii sunt 
așteptați în număr cât mai mare la 
sediul instituției din Târgu-Jiu.

„URGENT!!! Stimați gorjeni, aşa 
arată sălile noastre de aşteptare, 
mult prea goale pentru nevoia mare 
de sânge a pacienților! Criza acută 
de sânge la nivel județean ne face să 
cerem ajutorul tuturor potențialilor 
donatori, pentru a asigura necesa-
rul viabil al bolnavilor din spitalele 
din județul nostru.

Avem nevoie de toate grupele de 
sânge.

Vă mulțumim pentru sprijinul și 
încrederea acordată de fiecare dată 
când apelăm la dumneavoastră!

Vă așteptăm la DONARE în nu-
măr cât mai mare, de luni până 
vineri, în intervalul orar 07.30-
13.00, la sediul nostru”, este apelul 
reprezentanților CTS Gorj.

I.I.

Motto: „Nu te uita înapoi. Nu 
poți trăi decât înainte. Există atât 
de multe lucruri în față încât nu 
are sens să ne gândim la ceea ce 
am fi putut face.”

Warren Buffet

Rata inflației este, deo-
camdată, în continuă 
creștere și a depășit 

nițel 15%. Ministrul Muncii, Ma-
rius Budăi, s-a ferit să ofere vreo 
cifră procentuală așa cum și-ar 
fi dorit cei mai mulți pensionari. 
Unii ar fi vrut să fie majorate 
pensiile de la 1 noiembrie 2022, 
ceea ce este imposibil din cauza 
actualelor dificultăți financiare, 
cu deficit bugetar sporit aiurea 
mai ales în ultimele guvernări de 
dreapta, ale Guvernelor Orban și, 
îndeosebi, Câțu.

PENSIILE VOR CREȘTE CU 
CEL MULT 11%. Cea mai aviza-
tă voce, cea a prim-ministrului 
Nicolae Ciucă zice: „Procentul de 
majorare a pensiilor, anul viitor, 
nu ar trebui să depășească 11%”. 
Premierul mai spune că această 
majorare depinde, în mare măsu-
ră, și de posibilitățile bugetare.

„Vom face în așa fel să avem 
cât mai curând proiectul de buget 
pe anul viitor pe masa Guvernu-
lui. Este un proces diferit pentru 
că este prima dată când realizăm 
astfel în țara noastră bugetul și, 
în felul acesta, și bugetaraea pe 
programe și de aceea am tempo-
rizat un pic, am încetinit ritmul 

de realizare a proiectelor de buget 
pentru anul viitor. Fiecare dintre 
ministere lucrează să-și alinieze 
toate procesele interne, astfel în-
cât să putem să realizăm această 
bugetare pe programe. În ceea ce 
privește procentul, am să continui 
să afirm că el trebuie să se înca-
dreze în posibilitățile bugetare, dar 
undeva nu mai mult de 11%, pen-
tru că orice procent dincolo de 11% 
impactează deficitul la bugetul de 
pensii”, a declarat premierul.

SE VA MAJORA PUNCTUL DE 
PENSIE? În spațiul public se vehicu-
lează o majorare a punctului de pen-
sie cu peste 150 de lei. Recalcularea 
pensiilor ar putea începe anul viitor, 
iar punctul de pensie ar putea fi cres-
cut cu peste 150 de lei, a declarat 
președintele Casei Naționale de Pensii, 
Daniel Baciu.  „Dacă acest proces de 
evaluare se finalizează, procesul de 
recalculare trebuie făcut în baza unei 
noi legi a peniilor. Deci, legea trebuie 
întâi aprobată, publicată în Monitorul 
Oficial, după aceea va trebui să elabo-
răm și normele de aplicare a noii legi 
a pensiilor și după aceea avem baza 
legislativă, în baza căreia facem recal-
cularea. Ulterior se face și procesul de 
recalculare”, a spus Daniel Baciu. El 
a adăugat că punctul de pensie poate 
crește cu peste 150 de lei. „S-ar pu-
tea ca în 2023, punctul de pensie să 
crească de la 1.586 de lei la 1.745 de 
lei, dacă va fi de acord coaliția de gu-
vernare”, a afirmat președintele Casei 
Naționale de Pensii. Acesta a precizat 
că totul depinde de bugetul pe 2023, 

care va fi aprobat de Parlament cel 
mai probabil în luna noimebrie, iar 
decizia se va lua în coaliția politică 
PSD-PNL-UDMR.

În România sunt 4.794.670 de 
pensionari, iar media lunară este de 
1.733 de lei, conform datelor oferite 
de CNP pentru luna iulie 2022.

VINE RECESIUNEA, ÎN 2024? 
Există previziuni sumbre: România 
ar putea intra, de la anul, în recesi-
une. Pentru anul acesta, agenția Fit-
ch estimează o creștere economică 
de peste 6%, printre cele mai mari 
din UE, în special din cauza avan-
sului din prima jumătate a anului, 
când a crescut consumul. Românii 
au cumpărat mai mult și pentru că 
aveau economii acumulate în pan-
demie, dar și de teama să nu se 
scumpească mai târziu.

Anul viitor, însă, economia 
încetinește. Creșterea economică 
prevăzută este de sub 2% și e posi-
bil chiar recesiune tehnică în prima 
parte a anului 2023. Adică, 6 luni 
de scădere economică. Agenția esti-
mează că ne vom redresa în 2024!

ION PREDOȘANU
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Nelu Pavel, judecă-
tor al rromilor și 
președinte al Parti-

dei Rromilor Gorj, susține că 
a aflat și el de această întâm-
plare de la asistentul comu-

Suicid la indigo, în Celei! Verișoara adolescentei găsite spânzurată 
a făcut același gest, în casa vecină, cu un an în urmă
Tragedia tinerei care și-a pus capăt zilelor prin spânzurare, la Celei, într-o comuni-
tate mică de rromi de pe raza localității Tismana, încă face comunitatea să vibreze. 
Asta, cu atâta mai mult cu cât, gestul acestei adolescente de 16 ani este unul la 
indigo, care pare repetat după o tragedie similară care a avut loc cu un an în urmă, 
în casa vecină, unde fata din Mehedinți s-a sinucis luni. Reprezentanții autorității 
locale confirmă că, anul trecut, o altă tânără, verișoară fetei decedate acum, s-a si-
nucis tot prin spânzurare la câțiva metri de locul unde fata de 16 ani și-a pus acum 
ștreangul de gât. Unii localnici spun că fata ar fi aflat asta și ar fi fost marcată de 
tragedia rudei sale, motiv pentru care ar fi decis să îi copieze gestul, nemulțumită 
fiind că tânărul care îi devenise soț, pe o înțelegere făcută între părinți, nu o apre-
cia. Băiatul ar fi fost prins vorbind pe rețelele de socializare cu alte fete, fapt care a 
declanșat totul. 

nitar din zonă. Și Nelu Pavel 
confirmă că verișoară fetei 
s-a sinucis cu un an în urmă, 
dar menționează că nu este 
de acord cu aceste căsătorii 
aranjate care duc la tragedii. 

Pavel este de părere că tine-
rii din etnie nu mai trebuie 
căsătoriți de la vârste fragede 
și, mai mult, aceștia trebuie 
consultați și să fie create le-
gături între adolescenți pen-

tru că ei sa se cunoască și să 
se accepte. Fata urma să fie 
îngropată după venirea ru-
delor din străinătate iar apoi 
să fie întrunit Staborul, fa-
milia fetei solicitând judecata 
țigănească. Fata de 16 ani, de 

loc din Mehedinți, a locuit cu 
părinții în Franța, dar după 
căsătoria aranjată a ajuns la 
Celei. Luni a fost găsită spân-
zurată într-o casă aflată în 
construcție. 

A.STOICA

Jandarmii gorjeni, la cursurile de acordare 
a prim-ajutorului medical în situaţii de urgenţă

Un număr de 16 jandarmi gorjeni, din cadrul 
structurilor montane și de ordine publică, participă 
în aceste zile la cursuri de acordare prim-ajutor în 
situații de urgență organizate cu sprijinul Inspecto-
ratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj.

IJJ Gorj transmite că activităţile de instruire 
sunt susţinute de coordonatorul SMURD, împreu-

nă cu un paramedic din cadrul ISU Gorj, și constă 
în pregătire teoretică şi practică, fiind arătate, ex-
plicate și exersate manevre de resuscitare în caz 
de stop cardio-respirator sau cele specifice dezobs-
trucţiei căilor respiratorii.

,,Aceste activităţi fac parte dintr-un plan de mă-
suri privind pregătirea personalului Ministerului Afa-
cerilor Interne în acordarea primului ajutor de bază, 
care se desfășoară pe parcursul a 2 zile, timp de 8 
ore pe zi.  

Principalul obiectiv al acestor cursuri este de a 
forma deprinderi pentru aplicarea de tehnici și ma-
nevre de prim ajutor fără echipamente speciale al 
jandarmilor gorjeni, care, de foarte multe ori ajung 
primii și intervin la diferite evenimente în urma căro-
ra au rezultat vătămări corporale, ca să poată ajuta 
victimele până la sosirea personalului specializat. 

Acordarea primului ajutor în situații de urgență 

poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte”, comu-
nică jandarmii.

M.C.H.

Tir din Gorj ars Tir din Gorj ars 
lângă Craiovalângă Craiova

Cabina unui autocamion cu numere de înmatri-
culare de Gorj s-a făcut scrum, ieri dimineață, pe 
un drum din apropiere de Craiova. Autocamionul 
se afla în mers în momentul în care șoferul a ob-
servat că în cabină intră fum, la scurt timp acesta 
observând și flăcările. Bărbatul a tras pe dreapta și 
a sunat la 112 după ajutor. Două echipaje ale pom-
pierilor militari din cadrul ISU Dolj au intervenit 
pentru a lichida incendiul cu autospeciale dotate 
cu apă și spumă. Aceștia au avut nevoie de circa o 
jumătate de oră pentru a stinge focul și a îndepărta 
pericolul, timp în care circulația s-a desfășurat în-
greunat. Nimeni nu a fost rănit și, conform prime-
lor informații, autocamionul era gol, cauza incen-
diului reprezentând-o un scurt circuit la instalația 
electrică.

 GELU IONESCU

Un fost jurist al Uzinei de Agent Termic și Ali-
mentare cu Apă din Motru a primit o condamnare 
cu suspendare la instanță după ce a fost acuzat 
de delapidare în formă continuată, acuzații pe care 
el le-a recunoscut. Pentru Daniel Mariu Petcu pro-
blemele au apărut în mai 2017, când la Serviciul 
Județean Anticorupție Gorj a ajuns o anonimă în 
care se vorbea de mai multe nereguli existente la 
UATAA Motru, una dintre problemele semnalate 
reprezentând-o și banii pe care juristul unității îi 
scotea din casieria unității, dar pe care, ulterior, nu 
îi mai justifica prin acte. Petcu avea dreptul legal 
să ceară bani și să îi folosească în procesele în care 
reprezenta unitatea, doar că trebuie să îi și juis-
tifice, ceea în primele luni ale lui 2017 nu se mai 
întâmpla. Ancheta care a urmat a scos la iveală că 
acesta a folosit în interes personal sume cuprinse 
de regulă între câteva sute de lei și 2000 de lei. În 
total s-a strâns o gaură în bugetul unității de vreo 
11.000 de lei, sumă pe care inculpatul a și retur-
nat-o după deschiderea anchetei penale. 

Bărbatul și-a pierdut și locul de muncă, a fost 
și bun de plată, iar acum are și probleme în cazi-
er, chiar dacă a fost condamnat la închisoare cu 
suspendare. „Condamnă inculpatul Petcu Daniel-
Marius, la pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare , 
pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare in forma 
continuată (faptă savârşită în perioada 12.01.2017 
– 27.03.2017 , 15 acte materiale.)(…)Dispune sus-
pendarea executării pedepsei sub supraveghere şi 

Fost jurist de la UATAA Motru – pedeapsă 
cu suspendare pentru delapidare

stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, a 
stabilit Judecătoria Motru, sentința nefiind definiti-
vă. În sentința din 11 octombrie magistrații vorbesc 
despre „obligă inculpata la plata către stat a sumei 
de 1800 de lei”, în cursul zilei de ieri instanța reve-
nind cu o erată în care menționează că „obligă incul-
patul la plata către stat a sumei de 250 lei , din care 
suma de 200 de lei este aferentă fazei de urmărire 
penală , cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de 
stat". Prin aceiași decizie inculpatul a fost obligat să 
presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității 
ori la primăria din Motru ori la liceul din localitate.

 GELU IONESCU
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Primarul le transmite 
că ASOCIAȚIA 
GRUP DE ACȚIUNE 

LOCALĂ - SUDUL GORJULUI, 
în parteneriat cu ASOCIAȚIA 
FEDERAȚIA PATRONATELOR 
DIN REGIUNEA OLTENIA 

Proiect în Rovinari, pentru tinerii care nu au un loc de muncă! 
Subvenții și șansa unei fi nanțări în valoare de 25.000 de euro

* Cursuri gratuite de ANTREPRENORIAT

Primarul Robert Filip are vești pentru tinerii din oraș, 
și nu numai, în special pentru cei care nu au reușit să-și 
găsească un loc de muncă. Astăzi, sunt așteptați, la Pri-
măria Rovinari, tinerii care-și doresc să se specializeze 
în vederea găsirii unui loc de muncă, având posibilita-
tea să participe la cursuri gratuite.

(F-PRO) și FEDERAȚIA 
P A T R O N A T E L O R   
ÎNTREPRINDERILOR DE 
LA MICI LA MARI F-PIMM 
implementează proiectul 
„Integrarea durabilă pe piața 
muncii și creșterea nivelului 

de competențe al 
tinerilor NEETs” 
ce vizează  
c o m b a t e r e a 
f e n o m e n u l u i 
NEET în 
România, având 
ca obiectiv 
general creșterea 
ocupării, precum 
și îmbunătățirea 
nivelului de 
competențe al 
tinerilor NEETs 
șomeri cu vârsta 
între 16 - 29 ani.

Așadar:
-  dacă aveți 

vârsta cuprinsă 
între 16 și 29 
ani;

- dacă nu 
sunteți angajați 
nicăieri în 
momentul înscrierii în 
proiect; 

- dacă sunteți absolvenți 
de liceu sau facultate; 

-dacă nu sunteți 
înscriși într-o altă formă de 
învățământ;

- dacă vă doriți să începeți 

o afacere,
,,La finalul cursului veți 

primi o subvenție de 200 de 
lei, dar și posibilitatea obținerii 
unei finanțări în valoare de 
25.000 de euro pentru a porni 
o afacere.

Pe lângă cursurile de 
antreprenoriat puteți opta și 

pentru un curs de montator 
rigips, sau lucrător în 
alimentație, la finalul căruia 
veți primi o subvenție de 1800 
de lei, dar și posibilitatea de a 
vă angaja. Vă așteptăm!”, le-a 
transmis tinerilor, primarul 
Robert Filip.

M.C.H.
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Premieră medicală: Glandă tiroidă extirpată Premieră medicală: Glandă tiroidă extirpată 
prin cavitatea bucală. O femeie din Târgu-Jiu a prin cavitatea bucală. O femeie din Târgu-Jiu a 
benefi ciat de intervenție benefi ciat de intervenție 
Două intervenții chirurgi-

cale de extirpare a glandei 
tiroide prin cavitatea bu-

cală, laparoscopic, fără incizii la ni-
vel cervical, au fost efectuate în pre-
mieră națională, în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Pitești. 

Două paciente, din Târgu-Jiu și 
Târgoviște, cu probleme ale glandei 
tiroide, au fost cele care au beneficiat 
de aceste intervenții complexe și cu 
rezultate remarcabile. 

Femeia din Târgu-Jiu are 41 de ani 
și suferea de gușă polinodurală. Este 
pacienta dr. Andreea Purec Popescu, 
șefa Secției Endocrinologie a Spitalu-
lui Județean de Urgență Târgu-Jiu.  
„Este în evidența noastră de aproape 2 
ani și am trimis-o către intervenția chi-
rurgicală, la domnul dr. Sandu. Dum-
nealui a stabilit procedura, locația, 
ca unitate spitalicească. Mă bucur că 
dumneaei a fost prima pacientă care a 
putut beneficia de această intervenție 
și îi doresc multă sănătate!”, a spus 
dr. Andreea Purec Popescu. 

Intervenţia evită inciziile în zona 

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

gâtului, iar cei care trec prin ea se 
pot externa a doua zi. „Intervenţiile 
au loc în ziua internării, iar a doua zi 
pot părăsi spitalul fără îngrijiri supli-
mentare. Recuperarea post-operatorie 
este foarte rapidă, de la 24 de ore de 
la operaţie, pacientele părăsesc spi-
talul, nu este nevoie de pansamente, 
nu există fire. (...) Sunt nişte operaţii 
cu adevărat elegante şi cu adevărat 
minim invazive”, a declarat dr. Ionuț 
Sandu, chirurg endocrinolog. 

Operațiile au durat aproximativ 
patru ore. „Aproximativ 4 ore au durat 
operațiile laparoscopice salvatoare, de 
care au beneficiat cele două paciente. 
În ambele cazuri intervențiile au fost 
reușite, evoluția a fost favorabilă, fără 
complicații postoperator. Cele două 
paciente, în vârstă de 41, respectiv 31 
de ani, au avut încredere în specialiștii 
noștri și nu au greșit. Rezultatele au 
fost cele scontate, acestea fiind exter-
nate după 24 de ore”, a transmis pur-
tător de cuvânt, al SJU Piteşti, Cristi-
na Cazacu.

Spitalul Judeţean de Urgenţă din 
Piteşti poate face astfel de intervenţii 
după ce a beneficiat de modernizarea 

aparaturii. 
I.I.

Motru rămâne fără apă caldăMotru rămâne fără apă caldă

Municipiul Motru rămâne fără apă caldă. Uzina 
de Agent Termic și Alimentare cu Apă anunță că va 
sista furnizarea apei calde în municipiu pe data de 
15 octombrie. „Având în vedere necesitatea execu-
tării lucrărilor de revizii și reparații la instalațiile 
comune care funcționează atât iarna cât și vara, în 
vederea pregătirii furnizării agentului termic pen-
tru încălzire, începând cu data de 15 octombrie 
2022 se sistează furnizarea apei calde menajere. 
Estimăm că probele de presiune și pregătirea pen-
tru începerea furnizării agentului termic se va face 

în data de 24.10.2022, dată până la care vă rugăm 
să verificați și să asigurați instalațiile pentru a evita 
producerea unor avarii”, a transmis UATAA Motru.

Societatea a făcut din nou apel către cetățeni să 
achite facturile restante. 

„De asemenea vă rugăm să aveți în vedere faptul 
că pornirea cazanului necesită combustibil pentru 

care societatea noastră nu deține fondurile necesa-
re achiziționării. În acest sens, vă rugăm să achitați 
facturile restante până la data estimată pentru por-
nire”, a precizat UATAA Motru.

Societatea are de recuperat peste 15 milioane de 
lei de la asociațiile de proprietari din Motru.

I.I.
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Dan Morega, 
președintele Insti-
tutului de Analize și 

Investigații Publice Gorj a de-
clarat, recent, la un post de ra-
dio din Târgu-Jiu, că a primit 
la IAIPP o sesizare scrisă prin 

IAIPP cere IPJ Gorj să IAIPP cere IPJ Gorj să 
verifi ce ,,furtișagurile” de la Crasnaverifi ce ,,furtișagurile” de la Crasna

* ALRO, selectată de Complexul Ener-
getic Oltenia pentru a construi împreună 
o centrală electrică pe gaz, la Ișalnița

* Parteneriat anunțat la Slatina, 13 
octombrie 2022 - ALRO S.A. 

CE Oltenia a selectat ALRO pentru 
construcția unei centrale pe gaz, la 
Ișalnița, de 850MW. Cele două companii 
vor trece la negocieri, după cum arată 
compania din Slatina, într-un comunicat 
de presă transmis ieri.

ALRO, unul dintre cei mai mari producă-
tori de aluminiu integrați pe verticală din Eu-
ropa, după capacitatea de producție, anunță 
că a fost declarată ca fiind „investitorul selec-
tat” în urma unei licitații publice organizate 
de Complexul Energetic Oltenia (CEO) pentru 
a construi împreună o centrală electrică pe 
gaz, la Ișalnița.

„Acest parteneriat va oferi ALRO oportuni-
tatea de a-și diversifica modelul de afaceri, 
deoarece securitatea aprovizionării cu ener-
gie electrică reprezintă o necesitate pentru in-
dustria aluminiului și va sprijini planurile de 
dezvoltare pe termen lung ale Grupului într-un 
mediu de afaceri plin de provocări”, a decla-
rat Marian NĂSTASE, Președintele Consiliu-
lui de Administrație, ALRO.„Deși este un efort 
foarte complex, suntem încrezători că va fi un 
proiect de succes având un partener puternic, 
CEO, care înțelege noile realități ale pieței ener-
getice și demonstrează că știe să se adapte-
ze la acestea”, a adăugat Marian NĂSTASE, 
președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu anunțul de licitație, CEO 
și ALRO vor negocia înființarea unei societăți 
cu capital mixt de tip „Special Purpose Vehi-
cle” (SPV) care va construi o centrală electri-
că pe gaze naturale de 850 MW, sub rezerva 
aprobărilor corporative ale ambelor companii.

Grupul ALRO

Companiile care fac parte din Grupul 
ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de alu-
miniu, Alum S.A. - producătorul de alumină, 
Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de 
extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. 
– producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. 
– societate de tip holding și de management, 

care se menționează că la Pri-
măria Crasna s-ar fi făcut niște 
mari ilegalități. Morega a cerut 
poliției să verifice furtișagurile 
semnalate, spunând că și li-
beralul Puiu Diaconescu ar 
influența modul de conducere 

a primăriei și implicarea UAT-
ului în aceste ilegalității. ,,Este 
acuzat, în cuprinsul sesizării, 
Puiu Diaconescu, și ingerința 
lui în utilizarea banilor de la bu-
getul local", a declarat Morega.

A.S.

CE Oltenia și ALRO trec la NEGOCIERI pentru înfi ințarea 
societății mixte! Vor construi un grup de 850 MW la Ișalnița

Global Aluminium Ltd. - societate de tip hol-
ding și Bauxite Marketing Ltd – marketing, Vi-
metco Trading – vânzări de aluminiu. Având 
această structură, Grupul a creat un lanț de 
producție integrat, asigurând materiile prime 
pentru ALRO.

ALRO

ALRO este o subsidiară a Vimetco PLC (Re-
publica Cipru), un producător global de alu-
miniu primar și prelucrat integrat vertical. 
Structura acționarilor ALRO este: Vimetco 
PLC (54,19%), Pavăl Holding (23,21%), Fon-
dul Proprietatea (10,21%) și alții (12,38%). 

ALRO este unul dintre cei mai mari pro-
ducători de aluminiu integrați vertical, după 
capacitate, din Europa, având o capacitate de 
producție instalată de 265.000 tpa, 47.000 de 
tone pe an de aluminiu reciclat și cu o capa-
citate de 332.000 de tone pe an de aluminiu 
turnat și facilități de procesare de 140.000 de 
tone pe an de aluminiu laminat la cald și la 
rece și divizia de extrudare.

Principalele piețe de desfacere pentru pro-
dusele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar 
Compania are exporturi și în SUA și Asia. 
Combinatul este certificat cu ISO 9001 pen-
tru managementul calității și are certifica-
tele NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de 
producție pentru industria aerospațială, pro-
dusele sale respectând standardele de calitate 
pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale 
din Londra (London Metal Exchange – LME), 
cât și standardele internaționale pentru pro-
dusele laminate plate.

Începând cu data de 18 martie 2019, Co-
misia de Indici a Bursei de Valori București a 
aprobat includerea ALRO (codul ALR) în BET, 

indicele principal al pieței, iar în 
BET-TR (indice care include si di-
videndele distribuite). 

Acțiunile ALRO au fost listate 
la Bursa de Valori București încă 
din octombrie 1997 și ALRO re-
prezintă prima companie din in-
dustria aluminiului prezentă în 
cei doi indici.

Începând cu anul 2020, 
ALRO și Vimetco Extrusion sunt 
membre al ASI (Aluminium Ste-
wardship Initiative), o asociație 
internațională care contribuie 
la îmbunătățirea durabilității în 
sectorul global al aluminiului.

M.C.H.

Pușcărie după ce a 
spart „păcănelele”

Sentință de condamnare pentru o gorjeancă implicată în 
spargerea unor aparate de jocuri de noroc, în urmă cu doi 
ani, la Rovinari. Mirela Dună s-a supărat în 2019 și 2020 că 
pierde bani la „păcănele”, a luat pavele din stradă și a făcut 
zob câteva aparate. 

Femeia are deja probleme în cazier pentru acest gen de 
fapte, dar are și filmulețe pe contul său de Tik Tok în care 
s-a filmat lângă astfel de „mașinuțe” care ar fi trebuit s-o 
îmbogățească. 

În realitate, „mașinuțele” o vor trimite în spatele gratiilor, 
dacă decizia instanței va rămâne definitivă. „Contopeşte pe-
depsele de 10 luni închisoare şi 10 luni închisoare, aplicate prin 
prezenta sentință, şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa 
penală nr. 144/03.02.2021, pronunţată de Judecătoria Târgu-
Jiu, rămasă definitivă prin neapelare, şi aplică pedeapsa cea 
mai grea, de 10 luni închisoare, la care adaugă un spor de o tre-
ime din totalul celorlalte pedepse, respectiv de 5 luni şi 10 zile, 
pedeapsa rezultantă fiind de 1 an, 3 luni și 10 zile închisoare. 
În temeiul art. 40 alin. (3) Cod pen., scade din durata pedep-
sei rezultante de 1 an, 3 luni şi 10 zile închisoare perioada de 
6 luni deja executată prin încarcerare din pedeapsa de 6 luni 
închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 144/03.02.2021, 
pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu, rămasă definitivă prin 
neapelare, inculpata mai având de executat 9 luni şi 10 zile 
închisoare”, a decis Judecătoria Târgu-Jiu. 

Inculpata, chiar dacă nu are posibilități materiale, a fost 
obligată să despăgubească firmele care dețin „păcănelele”, 
pagubele suferite de acestea nefiind deloc unele de neglijat. 
,,Admite în totalitate acţiunile civile formulate de persoanele 
vătămate. Obligă inculpata la plata către partea civilă E G T 
SRL a sumei de 15840,41 lei, reprezentând daune materiale. 
Obligă inculpata la plata către partea civilă K SRL, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. ..., cu sediul în ..., a sumei de 
2979,34 lei, reprezentând daune materiale. Obligă inculpata la 
plata către partea civilă V G SRL, înregistrată la Registrul Co-
merţului sub nr. ..., cu sediul în oraş ...., a sumei de 4386,78 lei, 
reprezentând daune materiale”, a decis instanța, care  a mai 
stabilit ca inculpata să suporte și cheltuieli judiciare de 300 
de lei.
 GELU IONESCU
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Expoziție de portrete Expoziție de portrete 
Consiliul Județean Gorj, prin Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promo-
varea Culturii Tradiționale Gorj, anunță 

că vernisajul expoziției „Fenomenul DUDUMAN 
prin lumea culturală din Oltenia” va avea loc joi, 
20 octombrie 2022, ora 17.00, în foaierul Teatrului 
Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. 

Evenimentul este organizat în parteneriat cu An-
samblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Cen-
trul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Dolj, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Olt, Centrul Județean pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Palatul Cul-
turii „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu - Seve-
rin, Liga Culturală „Fiii Gorjului” București,  Obștea 
Peștișani și Teatrul Național „Marin Sorescu” din 
Craiova, o altfel de colaborare între toate centrele 
culturale din Oltenia fiind o premieră în peisajul 
cultural românesc.

În cadrul expoziției moderate de Nicolae Conade, 
secretarul literar al Teatrului Național din Craiova, 
puteți vedea portrete ale unor personalități oltenești 
în viziunea grafică a artistului plastic Codruț Du-
duman. 

În cadrul acestei manifestări culturale va avea 
loc și lansarea albumului „Fenomenul Duduman 
prin lumea culturală din Oltenia”, autor Teodor Dă-
dălău, apărut la editura Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Gorj, tipărit cu sprijinul Consiliului 
Județean Gorj. 

Expoziția este un omagiu adus 
personalităților din Oltenia și face parte 
din evenimentul GORJFEST 2022, co-
ordonator de Teodor Dădălău, sub egida 
Consiliului Județean Gorj și a Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promova-
rea Culturii Tradiționale Gorj. 

„Expoziția de portrete ce va fi prezentă 
la Craiova însumează un număr de apro-
ximativ 140 de personalități marcante ale 
culturii oltenești, de la actori de teatru și 
film la poeți, scriitori, artiști plastici și per-
sonaje ce au contribuit la dezvoltarea mi-
tului oltenesc. Imaginea lucrărilor este una 
figurativă, iar expresivitatea este redată de 
paleta restrânsă de culori, armonia griuri-
lor valorice și structura suportului lucrării 
ce poate sugera o anume reverberație a 
ecoului cultural de-a lungul timpului. Din 
punct de vedere tehnic, am optat pentru 
tehnica graficii, folosind tușul ca element 
de bază, urmărind redarea sculpturalității 
prin desen, o asperitate subliniind astfel 
universul meu lăuntric, o anume sobrietate 
a imaginii și pledoaria mea pentru volume-
trie, introspecție și dialog tainic”, a decla-
rat graficianul Codruț Duduman.  

I.I.

Menopauza, impactul fi ziologic și gestionarea Menopauza, impactul fi ziologic și gestionarea 
efectelor asupra calității vieții efectelor asupra calității vieții 

Menopauza este o etapă fiziologică 
din viața unei femei, care presupu-
ne încetarea funcției ovariene și este 
însoțită de numeroase efecte sistemi-
ce ce pot afecta în sens negativ cali-
tatea vieții, dacă nu sunt gestionate 
corect și la timp. 

Diagnosticul de menopauză este 
pus de medicul specialist și înseam-
nă absența totală a menstrei, timp de 
12 luni. De regulă, vârsta la care se 
instalează menopauza naturală este 
între 40 și 55 de ani, cu o medie de 
51 de ani, și se întinde până la vârsta 
de 65 de ani. 

Sunt, însă, cazuri în care procesul 
intervine înainte de 40 de ani, când 
este vorba despre menopauza prema-
tură. Totodată, unele femei pot avea 
menstre și după vârsta de 55 de ani, 
situații care necesită o monitoriza-
re atentă, pentru că există riscul de 
hiperplazie de endometru (mucoasă 
uterină) și de cancer de sân. 

Cum se manifestă menopauza
Menopauza se manifestă diferit de 

la caz la caz. În general, primele sem-
ne apar cu 4-5 ani înainte de instala-

rea menopauzei, dar sunt și situații 
în care ele pot continua și câțiva ani 
după ultima menstruație. Unele femei 
sunt complet asimptomatice, tranziția 
spre menopauză având loc fără ca 
acestea să aibă tulburări climaterice 
majore. 

Cele mai frecvente simptome ale 
menopauzei sunt: 

- manifestări vasomotorii – bufeuri 
(creșteri bruște ale temperaturii cor-
porale, care creează senzația de „va-
luri de căldură” ce apar la nivelul feței 
și al gâtului și se extind spre umeri și 
torace), urmate de transpirație și de 
roșeață (uneori); - modificări ale mu-
coaselor și alterarea musculaturii ne-
tede – uscăciune vaginală; 

- modificări ale tegumentelor – pă-
rul devine uscat și își pierde din stră-
lucire, unghiile sunt fragile și fără lu-
ciu, pielea este uscată și aspră; 

- tulburări de somn;
- astenie – dispoziție generală 

proastă, stare constantă de oboseală 
intensă, lipsa de tonus, senzația de 
epuizare fizică, dar și psihică (pot să 
apară tulburări de memorie, dificultăți 

de concentrare, stări de confuzie, de-
presie, stări de anxietate);

- artralgii si mialgii – dureri articu-
lare (artralgiile) și musculare (mialgii-
le), localizate în mod special la nivelul 
umerilor, genunchilor, al spatelui și 
al degetelor;

- creșterea ponderală; 
- pleoape și mâini umflate;
- creșterea tensiunii arteriale
Complicații asociate menopauzei
După instalarea menopauzei, 

crește riscul dezvoltării unor afecțiuni 
medicale, cum ar fi: bolile cardio-
vasculare; osteoporoza – mai ales în 
primii ani după instalarea menopa-
uzei, densitatea osoasă se pierde ra-
pid, oasele devin mai fragile și creste 
riscul de fracturi (cele mai afectate 
sunt coloana vertebrală, șoldurile și 
încheieturile); incontinența urinară – 
pentru că vaginul, uretra și mușchiul 
neted al vezicii urinare își pierd din 
elasticitate, poate să apară nevoia de 
a urina urgent, frecvent și brusc, ur-
mată de pierderi involuntare de urină 
(incontinența de urgență) sau pier-
deri de urină în timpul tusei, râsului, 
strănutului, efortului (incontinența 
de stres); degradarea funcției sexuale 
și a celei cognitive – apar disconfortul 
și chiar sângerările ușoare în timpul 
actului sexual și poate scădea și libi-
doul; dificultăți de memorie.

Diagnostic si tratament
De regulă, observi modificările care 

se produc cu organismul tău și poți 
intui că te pregătești de menopauză. 

Totuși, controalele medicale de 
specialitate îți pot da siguranța unui 
diagnostic corect (unele semne ale 
menopauzei pot fi similare altor 
afecțiuni) și a stabilirii unei scheme 
de tratament adecvate.

În funcție de caz, tratamentul poa-
te consta în:

- terapie hormonală – terapia hor-
monală de substituție (HRT) constă 

în combinația de estrogen natural și 
progestativ. 

- terapie hormonală topică – 
administrarea de estrogen intrava-
ginal, pentru diminuarea uscăciunii 
vaginale, a durerii la contactul sexual 
și reducerea pierderilor de urina; me-
dicul poate recomanda administrarea 
de creme vaginale, tablete sau ovule 
care conțin estrogeni (estriol);

- medicație pentru preveni-
rea osteoporozei. Se pot administra 
antioxidanți (seleniu, zinc, Ome-
ga 3, vitamina A, C, E, resveratrol), 
de calciu și vitamina D3 (folosite în 
prevenția osteoporozei); ține cont de 
recomandările medicului în ceea ce 
privește dozele recomandate și modul 
de administrare; 

- tratamente nonhormonale – 
consultul cardiologic sau neurologic 
poate fi necesar în cazul in care apar 
semne ale unei boli cardiovasculare.

Adoptarea unui stil de viață să-
nătos – în funcție de nevoile organis-
mului tău, pot fi indicate o schimba-
re a dietei (cu mai puțin consum de 
sare și lipide, de exemplu – in cazul 
hipertensiunii arteriale sau al unui 
nivel crescut al colesterolului), trata-
mente naturiste (exemple: ceaiurile 
de sunătoare, lavandă, valeriană pot 
contribui la îmbunătățirea calității 
somnului), mai multă mișcare zilnic, 
hidratarea corespunzătoare, respec-
tarea programului de somn (7 ore pe 
noapte), menținerea unei greutăți cât 
mai aproape de normal, terapii cog-
nitiv operaționale, terapia de mindful-
ness. 

Material informativ realizat de 
dr. ANDREEA PUREC POPESCU, 

medic specialist endocrinologie-
șef al Secției Endocrinologie din 

cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Târgu-Jiu
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Bucătăria lui Fabi:Bucătăria lui Fabi:

Pasul 1Pasul 1

Lista de cumpărături pentru 2 persoane:
* 1 lămâie;
* 2 păstrăvi; 

Păstrăv Müllerin Art, cu sos de miPăstrăv Müllerin Art, cu sos de m

Pasul 2Pasul 2

* 3-4 ramuri de cimbru verde;
* 40 ml de ulei;
* 150 gr de făină;

Pasul 3Pasul 3

* Sare, Piper.
Lista de cumpărături pentru sosul de migdale:

* 80 gr de unt;

Pasul 4Pasul 4

* 60 gr de migdale;
* 3-4 fire de pătrunjel verde.

Pasul 5Pasul 5

Lista de cumpărături pentru mămăligă:
* 200 gr de făină de mălai;
* 700 ml de apă;

Pasul 6Pasul 6

* 1 ramură de rozmarin;
* Sare după gust.
Înainte să scriu modul de preparare al rețetei, 

am să fac o mică introducere referitor la gătitul pe 
foc:

Gătitul pe foc este o tradiție ale cărei începuturi 
se află mult în vechime și care ne-a bucurat din 
moși-strămoși, acest obicei fiind păstrat, din feri-
cire, și în zilele noastre. Copilăria mea este foarte 

Pasul 7Pasul 7

Pasul 8Pasul 8

legată de gătitul pe foc pentru că bunica mea, fiind bucă-
tăreasă, gătea foarte des așa. Eu, de câte ori pot, nu scap 
ocazia să pregătesc mâncarea în acest fel absolut încân-
tător, pentru că totul are alt gust iar fonta este un aliaj 

Pasul 9Pasul 9
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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

 migdale și mămăligă, pe focigdale și mămăligă, pe foc
perfect pentru gătitul pe foc. Am pregătit această rețetă 
la Morile Ieftimie Murgu, din județul Caraș Severin. Aco-
lo, se găsesc 22 de mori pe apă de măcinat porumb, un 
loc minunat cu oameni blânzi. Îmi aduc aminte, cu drag, 

Pasul 10Pasul 10

aveam 10 ani și mergeam cu bunica mea să măcinăm 
porumbul la moara din satul vecin, amintiri minunate pe 
care le păstrez cu sfințenie. Gătind această rețetă, lângă 
o moară care macină porumbul, m-am reîntors pentru 
câteva ore în copilăria mea, sentimente atât de plăcute 

Pasul 11Pasul 11

încât nu pot să descriu în cuvinte. 

Mod de preparare: 
Așadar, facem focul, curățăm păstrăvul, îl spălăm 

apoi îl ștergem cu un prosop absorbant de bucătărie și îl 
lăsăm puțin să se odihnească. 

Între timp, tăiem migdalele pe jumătate. Le punem 
într-o tigaie și le prăjim scurt până ce au prins puțină 
culoare. Adăugăm untul peste acestea și îl lăsăm să se 
topească, numai bine, avem timp să tocăm mărunt pă-
trunjelul. După ce am tocat mărunt pătrunjelul iar untul 
s-a încorporat bine în migdale, dăm tigaia la o parte, adă-
ugăm pătrunjelul verde tocat mărunt și amestecăm. 

Revenim la păstrăv. În Scriptum al bucătarului există 
trei reguli pentru pește:

* Sare;

Pasul 12Pasul 12

* Piper;
* Aciditate (lămâie). 
După ce am folosit cele trei reguli, dăm păstră-

vul prin făină,  după care îl scuturăm puțin să nu 
rămână multă făină pe el. Într-o tigaie adăugăm 
ulei și prăjim păstrăvul pe ambele părți pentru 
aproximativ 8 minute. Trebuie să avem grijă, să nu 
fie focul prea tare. Apoi, dăm tigaia la o parte, la 
temperatura indirectă, adăugăm ramurile de cim-

Pasul 13Pasul 13

bru verde deasupra și, până se face mămăliga, îi 
lăsăm acolo. 

Pentru mămăligă, adăugăm apa într-o cratiță, 
sare după gust, tocăm rozmarinul mărunt și îl adă-
ugăm în cratiță, lăsăm totul se fiarbă pentru câ-
teva minute. Treptat adăugăm făina de mălai iar 
cu un făcăleț amestecăm într-una, lăsăm mamaliga 
să fiarbă la foc mic și amestecăm des. Spre final 
curățăm o lămâie, o tăiem în felii rotunde și le adă-
găm peste păstrăvul prăjit. Cu o lingură adăugăm 
peste păstrăv sos de migdale cu unt. Îl servim cu 
mămăligă aromatizată cu rozmarin. 

Poftă bună !

Pasul 14Pasul 14
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Dumnezeu ne va face socoteală despre viaţa de aici, de pe pământ, Dumnezeu ne va face socoteală despre viaţa de aici, de pe pământ, 
care a fost fără rod, pentru ca în inima noastră să încolţească şi să care a fost fără rod, pentru ca în inima noastră să încolţească şi să 
dea roade sămânţa cea bună a credinţei!dea roade sămânţa cea bună a credinţei!

Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa!

În Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi 
de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Ap. Galateni 
2, 16-20; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 

5-15 (Pilda semănătorului); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 
(Rugăciunea lui Iisus), în cadrul Sfintei Liturghii ofici-
ate în Biserica Ortodoxă Română, la Sfânta Evanghelie 
după Ioan este rânduit să se citească un fragment din 
capitolul al XVII-lea, versetele 1-13, conținând «Rugă-
ciunea lui Iisus» dinaintea Sfintelor Sale Pătimiri, iar, 
din Sfânta Evanghelie după Luca se citeşte un fragment 
din capitolul al VIII-lea, versetele 5-15, conținând Pil-
da Semănătorului, ca un semn că Bunul Dumnezeu ne 
seamănă în suflet virtutea ascultării, deşi rugăciunea 
pare un dialog în care Fiul îi vorbește Tatălui, fiindcă se 
pregătește de patimă și vrea să plece înspre ea împăcat, 
iar, odată împlinite formalitățile necesare, se conturează 
un tablou complex al propovăduirii, deoarece ne arată 
că Domnul ieșea în întâmpinarea mulțimilor prin inter-
mediul actului propovăduirii, că vorbea cu putere multă 
și că Își însoțea întotdeauna vorba cu fapte cu puternice 
reverberații sociale. Şi pentru că se adunase mulţime de 
oameni ca să-L asculte mulțime multă, ţine să sublini-
eze faptul că munca Lui nu a fost în van, mai ales că în 
fața acestor oameni care erau, cel puțin aparent, dornici 
să asculte, Învățătorul rostește o pildă revelatoare prin 
care creează o imagine puternică, bazată pe comparații 
cu lucruri ce-și găseau corespondența în viața coti-
diană, spre a Se prezenta pe Sine în ipostaza celui ce 
lucrează ca un Semănător ce seamănă o sămânță pe 
care o identifică cu «Cuvântul lui Dumnezeu», iar des-
pre feluritele tipuri de oameni ce aud acest cuvânt, ca 
despre tipuri de sol, putem să medităm îndeajuns! La 
final, pentru că ucenicii se arată nepregătiți a pătrun-
de cu mintea bogăția de sensuri pe care Şi-ar dori-o El 
cunoscută, le oferă și o exegeză detaliată care transmite 
mesajul: „Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împă-
răţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, 
să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă”, dar, pentru că 
vremea celorlalți nu sosise încă, vor avea și ei parte de 
bucuria de a pătrunde cu ochii inimii în antecamera 
Împărăției, numai după Pogorârea Duhului Sfânt! În 
acest fel, noi putem înţelege că Dumnezeu ne va face 
socoteală despre viaţa de aici, de pe pământ, care a fost 
fără rod, pentru ca în inima noastră să încolţească şi să 
dea roade sămânţa cea bună a credinţei!

,,Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei 
lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, să 
nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă”! 

În Duminica a 21-a după Rusalii aflăm că din mulţi-
mea parabolelor rostite de către Mântuitorul Iisus Hris-
tos, cea care se apropie mai mult de sufletul nostru al 
tuturor, este Pilda Sămănătorului, din pericopa Sfintei 
Evanghelii citită în această duminică, pe care Mântuito-
rul a spus-o chiar la începutul propovăduirii Sale. Este 
socotită ca fiind una dintre cele mai frumoase pilde ros-
tite de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că este simplă, 
pentru că este luată din viaţa de toate zilele, ca o stare 
firească şi trăită de oricare muncitor al pământului, iar, 
din ea se vede cât de mult preţuieşte Mântuitorul ocu-
paţia noastră de bază, încât îşi aseamănă chemarea Sa 
cea mai înaltă cu munca semănătorului din satele noas-
tre româneşti! Dacă privim cu atenţie, vedem că munca 
pe care o face semănătorul pe ogorul său, o face şi Mân-
tuitorul împreună cu Biserica întemeiată de El, pe ogo-
rul nostru sufletesc! Pentru că noi toţi am trăit această 
parabolă sub o formă sau alta, ea este atât de apropiată 
de sufletul nostru şi ne ajută să înţelegem cât mai bine 
munca pe ogorul nostru sufletesc, exact aceeaşi muncă 
pe care o face plugarul pe ogorul său. El seamănă cu 
nădejde, ca şi Biserica, fără a avea totdeauna şi bucuria 
de a-şi vedea rodul trudei lui, căci o mare parte din pă-

mântul în care seamănă e neproductiv, după cum arată 
şi parabola: „Ieşit-a sămănătorul să semene sămânţa sa 
şi pe când semăna, unele seminţe au căzut lângă drum 
şi au venit păsările şi le-au mâncat. Altele au căzut pe 
loc pietros şi chiar dacă au răsărit, s-au uscat, pentru 
că nu aveau umezeală. Şi altele au căzut în mijlocul 
spinilor şi crescând, spinii le-au înăbuşit! Altele au că-
zut pe pământ bun şi au dat rod”! Deci, Mântuitorul se 
foloseşte de forma simplă a pildei Semănătorului Care 
este Însuşi Dumnezeu. El, prin aleşii Săi, a semănat în 
sufletul omenesc cuvântul cel bun şi roditor de viaţă, 
iar, semănători au fost profeţii care, cu mână largă şi 
suflet aprins, arătau calea spre Dumnezeu, dar numai 
puţini au mers pe calea arătată de ei. După ei, a venit 
chiar Fiul lui Dumnezeu, care a semănat cu mâna lar-
gă cuvântul Evangheliei, iar Biserica cea întemeiată de 
El, face acelaşi lucru. Dar, cu toate acestea, cuvântul 
Evangheliei în multe locuri a rămas fără rod, nu pentru 
că n-ar fi în el putere de rodire, ci, din cauză că sufletul 
în care a căzut a fost fie bătut ca drumul, fie impropriu 
creşterii seminţei celei bune, pentru că în zadar lumi-
nează soarele pentru cel care umblă cu ochii închişi, în 
zadar ai vorbi, oricât de frumos, pentru acela care se 
îndărătniceşte şi nu vrea să asculte, în zadar se predică 
şi cuvântul evanghelic pentru acela care se împotriveş-
te acesteia. Pentru a îndrepta sufletele, nu-i de ajuns 
numai sămânţa semănătorului, oricât de mare ar fi ea, 
nici numai frumuseţea cuvântului, oricât de frumos ar 
fi el, ci, mai este nevoie şi de hotărâre din partea sufle-
tului căruia i te adresezi de a asculta şi de a primi ceea 
ce-i oferi spre mântuirea sufletului! Semănătorul iese 
şi seamănă sămânţa sa deopotrivă, dar nu rodeşte de-
cât în măsura în care pământul este prielnic de rodire. 
O sămânţă, după cum ne spune parabola, a căzut în 
cale, a fost călcată şi păsările cerului au mâncat-o. Pre-
cum este drumul, aşa sunt şi multe suflete bătătorite 
de multe gânduri rele, dorinţi murdare şi simţăminte 
josnice, aşa că învăţătura cea bună nu mai poate prinde 
rădăcină în ele. Cuvântul cel bun ajunge numai până la 
urechea unor astfel de ascultători, fără a putea pătrun-
de şi în inimă, căci pe drumul ce duce de la ureche la 
inimă, el este răpit de fapte rele, de obiceiuri murdare, 
de simţăminte josnice şi de înclinări de care sufletul său 
nu vrea să se lase, aşa că învăţătura cea bună nu prin-
de rădăcini. Despre o altă sămânţă se spune că a căzut 
pe pământ pietros şi răsărind soarele, s-a uscat, fiindcă 
nu avea umezeală, iar, acest soi de pământ ne arată 
sufletele nestatornice şi uşuratice, care ascultă predica 
Evangheliei, se însufleţesc pentru ea, dar până la urmă 
rămân cu atât. Sunt oamenii care admiră frumuseţea 
Evangheliei, frumuseţea sfinţilor, admiră puterea de 
credinţă a mucenicilor, admiră roadele pe care le-a pro-
dus creştinismul în sufletele altora, dar ei nu se schim-
bă cu nimic! Entuziasmul lor este ca şi focul de paie, 
care pe cât de repede se aprinde, pe atât de uşor trece şi 
se stinge, pentru că aceştia sunt oamenii care n-au pu-
terea trebuitoare de a urma pe calea binelui - sămânţa 
bună încolţeşte în astfel de suflete, dar rod nu aduce, 
fiindcă se usucă prea repede. O altă sămânţă, se spune, 
a căzut între spini şi crescând spinii au înăbuşit-o, iar, 
ca spinii sunt acele suflete în care îndemnurile cele rele 
cresc alături de cele bune întocmai cum cresc într-un 
strat nestingherite de nimeni buruienile alături de flori, 
până ce le înăbuşă. Oricum, spinii sunt faptele trupu-
lui, despre care Sfântul Apostol Pavel spune: slujirea 
idolilor (care în zilele noastre se manifestă prin atotpu-
ternicia banului), farmecele, vrăjbile, certurile, mâniile, 
dezbinările, pizmele, beţiile, desfrânările şi cele aseme-
nea acestora (Col. 5, 19-21), ca minciunile, înşelăciuni-
le, îngâmfarea, necredinţa şi altele asemenea lor, pen-
tru că toate acestea sunt spini care înăbuşă sămânţa 
cea bună a vieţii curate şi o împiedică să aducă roadele 
sale. Dar, cât de mâhnit este sufletul semănătorului al 
cărui ogor a rămas neroditor! Cu atât mai îndurerat este 
Tatăl cel ceresc, văzând atâtea suflete fără rod în grădi-
na Sa, care este Biserica, mai ales că Dumnezeu ne va 
face socoteală despre viaţa de aici, de pe pământ, care a 
fost fără rod, pentru ca în inima noastră să încolţească 
şi să dea roade sămânţa cea bună a credinţei! 

După ce a spus acestea, a strigat: ,,Cine are urechi 
de auzit, să audă”! (Luca 8, 5-15)

Desigur, pare un truism, dacă spunem că Pilda se-
mănătorului este extrem de cunoscută în Biserică, fă-
când trimitere la modul în care cuvântul lui Dumnezeu 
rodește în mod diferit în viaţa oamenilor. Explicația ei 
nu necesită neapărat o exegeză, din moment ce Însuși 
Domnul Iisus Hristos, întrebat de ucenici, a tâlcuit în-

treaga istorioară, cu Semănătorul ce simbolizează pe 
Dumnezeu, Cel Care a venit în lume să-Și semene cu-
vântul Său. Dar, cum lumea, ca și ogorul, nu posedă 
pământuri fertile şi de înaltă calitate, ci ele diferă în 
funcție de localizare, proprietățile solului, umiditate și 
altele, evident, că nici oamenii nu răspund la fel cu-
vântului dumnezeiesc, iar, la momentul recoltei, adică, 
atunci când fiecare va da socoteală pentru faptele sale, 
vor exista diferite categorii de oameni potrivit lucrării 
lor cu harul primit de la Dumnezeu. De altfel, istoria 
bisericească ne vorbeşte despre roadele minunate pe 
care le-a dat cuvântul Evangheliei când a căzut în su-
flete primitoare, fiindcă Evanghelia a îmblânzit popoa-
rele şi le-a civilizat, ea a făcut ca sufletele părinţilor să 
fie mai duioase şi mai pline de grijă pentru copii. Ea a 
făcut ca sufletele copiilor să fie mai pline de dragoste 
pentru părinţi, a închegat şi a întărit viaţa de familie, 
a înmuiat inimile celor puternici şi le-a făcut mai înţe-
legătoare pentru cei lipsiţi de bunuri materiale, a făcut 
lumea capabilă de jertfă şi ei i se datorează operele de 
binefacere, fiindcă i-a schimbat pe păcătoşi, ridicându-i 
până la treapta sfinţeniei. Dar, Doamne, cât sunt de 
bogate şi frumoase roadele cuvântului evanghelic care 
a a fost semănat în sufletele primitoare! Cât de schim-
bată ar fi faţa pământului, când sămânţa cea bună ar 
cădea numai pe pământ bun, numai în suflete primi-
toare şi lucrătoare! În vremea noastră, mai mult ca ori-
când, Mântuitorul strigă celor surzi să audă cuvântul 
lui Dumnezeu, celor ce dorm să se trezească, celor neîn-
ţelegători să înţeleagă, celor rătăciţi să se întoarcă, celor 
păcătoşi să se pocăiască. Aceste lucruri li se cer tutu-
ror, de orice vârstă, bătrânilor, tinerilor, bogaţilor, să-
racilor, ca să-şi aducă aminte şi să primească negreşit 
«cuvântul lui Dumenzeu, care este viu şi lucrător”, iar, 
pentru aceasta, noi trebuie să ne cercetăm conştiinţa 
şi să vedem cu care dintre cele patru feluri de pământ, 
de care se vorbeşte în parabola sămănătorului, se poate 
asemăna sufletul nostru! Să ne gândim, dacă vom avea 
cuvânt de dezvinovăţire, atunci când Dumnezeu ne va 
face socoteală despre viaţa de aici, care a fost fără rod! 
Deci, să facem ca în inima noastră să încolţească şi să 
aducă roade sămânţa cea bună, însutit. Faptele noastre 
să fie asemenea tămâiei mirositoare, să fie cheia de aur 
cu care să deschidem comoara cea de mare preţ a bună-
tăţilor dumnezeieşti şi cu bucurie să auzim glasul Lui, 
când va veni cu sfinţii Săi îngeri: „Veniţi binecuvântaţii 
Tatălui Meu, căci peste puţine aţi fost puşi, peste multe 
vă voi pune”! Şi pentru că Sf. Ev. Ioan aduce în faţa 
ochilor minţii noastre «Rugăciunea Lui Iisus»: ,,Doam-
ne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă 
pe mine păcătosul”, putem spune că această rugăciune 
începe într-un mod atipic celui pe care Hristos Însuși ni 
l-a propovăduit, nu ca pe o laudă urmată de mulțumire 
și apoi de cerere. Fiul e direct și contextul cere să treacă 
direct la subiect. Ridică ochii la cer și lasă ca dialogul 
să debuteze cu o înștiințare: „Părinte, a venit ceasul!” 
E cumva marcat de solemnitatea momentului și îi cere 
Părintelui să-I stea alături: „Preaslăveşte pe Fiul Tău, 
ca şi Fiul să Te preaslăvească”. În același timp, aces-
te cuvinte și cele următoare vin să aducă o frumoasă 
mărturisire. Arată că Fiul are stăpânire peste tot trupul 
și că poate oferi un lucru util și necesar: viața veșnică. 
Dar, cum, în lipsa unor precizări suplimentare acest lu-
cru nu ar fi altceva decât un concept abstract, vine să-
și definească mai clar termenul: „Şi aceasta este viaţa 
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis”! Iar, de-
osebit de interesantă este legătura stabilită între viață 
și cunoaștere, aceasta din urmă fiind cea care conduce 
la cea dintâi, iar, înspre aceasta ne ghidează iubirea. 
Creierul nostru e mereu marcat de preconcepții, stere-
otipii și alte lucruri asemănătoare, pentru că judecă și 
păstrează o distanţă de la om la Dumnezeu, însă, Dom-
nul ne arată că rugăciunea înseamnă dialog şi pentru 
El, rugăciunea noastră să fie ca un semn că Dumnezeu 
ne va face socoteală despre viaţa de aici, de pe pământ, 
care a fost fără rod, pentru ca în inima noastră să încol-
ţească şi să dea roade sămânţa cea bună a credinţei!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Cuvioasa Parascheva este sfânta populară a Ortodoxiei 
în evlavia poporului nostru! 

GRĂDINIȚA ,,TEDDY” FUNDAȚIA ,,GRANADA”, instituție de învățământ 
preșcolar particular, cu sediul în Tg-Jiu, Aleea Unirii, nr. 2A, jud. Gorj, or-
ganizează concurs de titularizare pentru 5 posturi didactice de educatoare / 
profesor învățământ preșcolar. 

Concursul va avea loc în perioada 21.11.2022 – 29.11.2022, la sediul 
instituției, la adresa menționată mai sus și va consta într-o probă practică 
(lecție demonstrativă la clasă) și un test scris din metodologia învățământului 
preșcolar.                      

CALENDARUL CONCURSULUI:
14 - 15.11.2022, ORELE 10.00 - 16.00 - Depunera, verificarea și  înre-

gistrarea dosarelor;
21 - 22.11.2022, ORELE 9:30 - 11.30 – Susținerea probei practice;
24.11.2022, ORELE 9.00 - 12.00 – Susținerea probei scrise;
25.11.2022, ORA 16.00 – Afișarea rezultatelor;
28.11.2022, ORELE 09.00 - 11.00  - Depunerea contestațiilor;
28.11.2022, ORELE 14.00 - 18.00 - Rezolvarea contestațiilor;
29.11.2022, ORELE 9.00 – Afișarea rezultatelor finale.
Toate probele se desfășoară la sediul instituției.
DOSARUL DE CONCURS CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
- Cerere de înscriere;
- Copie după cartea de identitate;
- Copie certificat de naștere și căsătorie, dacă este cazul (document dova-

dă în cazul schimbării numelui);
-Dovada absolvirii unei forme de învățământ cu specialitate (și) învățământ 

preșcolar;
- Copie după certificate de definitivat / grade didactice (acolo unde este 

cazul);
- Curriculum Vitae format Europass, cu documemte doveditoare (diplo-

me, adeverințe de la ultimul loc de muncă, dovezi ale unor competențe – 
dacă există);

- Certificat medical de la medicul de familie cu mențiunea ,,Apt pentru 
lucrul cu copiii”.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Popescu Trandafira, titular al proiectului, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediu-
lui, pentru proiectul ’’Construire case înşiruite tip duplex - 12 corpuri 
dispuse în două construcţii, respectiv câte 6 construcţii tip locuinţă 
P+l, în fiecare corp principal” amplasat în municipiul Târgu Jiu, strada 
Panduri, FN, judeţul Gorj.

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

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizi-
ei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina 
de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

S.C. ȘUPELNIȚA S.R.L., cu sediul în loc. Peștișani, sat Boroșteni, nr. 
283 anunță publicul interesat că a depus la A.P.M Gorj documentația tehni-
că pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților 
Cod CAEN 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului, 1623 – Fabricarea 
altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții și 1624 – 
Fabricarea ambalajelor din lemn pe amplasamentul din loc. Peștișani, 
sat Boroșteni, nr. 283.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pen-
tru Protecția Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str Unirii , nr. 76, tel: 0253215384, 
fax: 0253212892, e-mail: office@apmgj.anpm.ro  

Reflecţii duhovniceşti ale Preotului de altar

În această zi de sărbătoare, 14 
octombrie 2022, când avem şi 
hramul Bisericii din Parohia 

Strâmba-Jiu, pentru că Maica Dom-
nului, cu «Acoperământul» său, ne-a 
ajutat să aşternem cu multă ostenea-
lă şi cu ajutorul oamenilor de bine un 
acoperământ nou al bisericii noastre, 
iar, Sf. Cuv. Parascheva s-a rugat la 
Dumnezeu pentru ca să putem duce 
la bun sfârşit această lucrare, ea fiind 
considerată sfânta populară a Ortodo-
xiei în evlavia poporului român, aştern 
aceste rânduri cu nădejdea că Dum-
nezeu Atotputernicul este astăzi şi la 
biserica noastră pentru a-L slăvi la 
Sfânta Liturghie şi pentru a-I mulţumi 
pentru darurile sale! Cei care vor veni 
astăzi la Biserica noastră sunt adevă-
raţi pelerini ai credinţei dreptmăritoa-
re şi sperăm ca în viitor să obţinem şi 
un veşmânt al Sf. Cuv. Parascheva de 
la Iaşi, astfel ca pelerinajul să fie în-
dumnezeit, pentru că hramul şi pele-
rinajul de hram pot fi un eveniment de 
întărire a credinţei, de împrospătare a 
evlaviei, de împlinire a ru¬găciunilor şi 
de cunoaştere a altor credincioşi decât 
cei pe care îi întâlnim zilnic in parohie, 
în mănăstire sau în localitatea de unde 
vine fiecare dintre noi. Hramul este în 
acelaşi timp o călătorie fizică şi spiri-
tual a sufletului, şi chiar dacă prezen-
ţa fizică este o chemare la sărbătoare, 
dintr-o localitate în alta, adică de aca-
să la locul sărbătorii sau de cinstire a 
sfinţilor, însă, atunci când vom avea 
veşmântul cuvioasei, călătoria spiritu-
ală a pelerinajului va deveni o mutare 
interioară de la o stare spirituală la o 
altă stare spirituală a sufletului. Dacă 

această mutare sau călătorie spiritu-
ală este un urcuş duhovnicesc sau o 
creştere duhovnicească, atunci vede-
rea veşmântului şi atingerea lui prefa-
ce oboseala fizică în odihnă spirituală, 
în pace şi bu¬curie sufletească. Astfel, 
hramul asociat cu pelerinajul trans-
forrnă cheltuiala mate¬rială pentru 
finisarea acoperişului într-un câştig 
spiritual, iar, o iniţiativă particulară se 
metamorfozează într-o bucurie comu-
nitară! De altfel, pelerinii care vin la 
Iaşi de hramul Sfintei Parascheva, ar 
trebui să ştie că veşmintele sale poartă 
o broderie specială. Potrivit calendaru-
lortodox.ro, domnitorul Vasile Lupu, 
a adus moaştele Sfintei Parascheva la 
Iaşi în 1641 şi le-a aşezat la Biserica 
Sfinţii Trei Ierarhi ctitorită de el. Adu-
cerea moaştelor în Capitala Moldovei a 
fost un gest de recunoştinţă din punc-
tul de vedere al patriarhului Partenie 
I şi al membrilor Sinodului Patriarhiei 
Ecumenice de la Constantinopol pen-
tru faptul că domnitorul de atunci al 
Moldovei a plătit în întregime datori-
ile Patriarhiei Ecumenice. Începând 
cu anul 1889, moaştele Cuvioasei au 
fost mutate în Catedrala Mitropolitana 
din Iaşi. Potrivit credinţelor populare, 
în această zi este interzis să calci, să 
coşi, să faci de mâncare sau orice alte 
treburi în gospodărie, altfel te vei trezi 
cu dureri de cap şi ochi. O altă super-
stiţie spune că printre bucatele mân-
cate sau care sunt date de pomană 
nu trebuie să fie alimente ,,cu cruce”, 
precum nucile, castraveţii şi pepenele 
roşu. În schimb, este recomandată îm-
părţirea de must şi de vin nou, dar şi 
de pâine. Potrivit tradiţiei, Sfânta Cu-

vioasa Parascheva se roagă 
la Dumnezeu şi pentru fe-
meile însărcinate. Dacă eşti 
însărcinată, este recoman-
dat să împarţi din bucatele 
tale cu copiii sărmani, Sfân-
ta Parascheva urmând să te 
ocrotească la naştere, care 
va fi uşoară şi lipsită de du-
reri.  De Sfânta Parascheva 
se fac şi previziuni ale vre-
mii, în care se ţine cont şi 
de somnul oilor. Daca aces-
tea dorm înghesuite pe 14 
octombrie, ciobanii spun că 

iarna va fi una grea, lungă şi 
friguroasă. 

Foarte puţini creştini ştiu 
că Sfânta Parascheva poartă 
şi un blestem, care datează 
din anul 1641. Astfel, sub veş-
mintele în care Sfânta este îm-
brăcată în fiecare an, moaşte-
le acesteia mai poartă o ţinută 
care nu se dă jos niciodată, ce 
are şi un sigiliu pe care este 
scris blestemul domnitorului 
Vasile Lupu şi al Mitropoli-
tului Varlaam care spune: 
«Blestemat să fie cel care va 
împrăştia vreodată Moaştele 
Sfintei Cuvioase Parascheva»! Veşmân-
tul Sfintei Parascheva se face după un 
ritual special, în atelierele Arhiepisco-
piei. Croitorii obişnuiesc să ţină post şi 
să facă rugăciune înainte de a începe 
să le lucreze. Veşmintele ocrotitoarei 
Moldovei se schimba de cinci ori pe an 
şi se dăruiesc de Mitropolitul Moldovei 
unor biserici care au hramul Sfintei. 

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă 
Parascheva

,,Purtătoare de chinuri, Sfântă Pa-
rascheva, roagă-te Părintelui Ceresc 
ca pe mine, cel împovărat cu toate pă-
catele și neînfrânat, să mă ridice spre 
cuvântarea măririi Sale și să mă în-
drepteze ca întotdeauna să am sus ini-
ma, să gândesc la cele cerești, iar nu la 
cele pământești. Roagă-te la Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta 
cea cucernică, pentru ca și pe mine 
leneșul, cel ce mă trândăvesc spre ru-
găciune și spre împlinirea poruncilor 
lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-
mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga 
Lui neîncetat. Cheamă și pe Duhul 
Sfânt - izvorul Care te-a întărit pe tine, 
fecioară curată, la lupta cea bună -, 
ca să-mi zidească mie inima curată și 
duh drept să înnoiască întru cele din-
lăuntru ale mele și mai vârtos să mă 
cheme și să-mi dea osârdie ca să mă 
nevoiesc în viață curată și să mă întă-
rească în lucrarea faptelor bune. Cred 

că toate acestea mi le poți mijloci mie, 
o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei 
Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de 
a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit 
pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin”!

Se spune că, dacă te rogi cu tărie, 
moaştele Sfintei fac minuni. Iată o ru-
găciune pe care trebuie să o rosteşti 
dacă ai necazuri, şi vei primi ajutor:  

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, 
Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura, 
nu întoarce faţa Ta de la noi păcătoşii, 
ca să nu vină asupră-ne mânia cea 
groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, 
care este rodul păcatelor noastre, ce în 
toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă 
le săvârşim! Noi suntem păcătoşi, ne-
trebnici şi plini de răutate; iar Tu eşti iz-
vorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, 
Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, 
a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă 
după nelegiuirile noastre, ci pentru că 
nu suntem vrednici a câştiga milostivi-
rea prin sârguinţa cea de toate zilele, 
daruieşte-ne-o Tu ca un îndurat mult-
Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile 
Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, 
dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă fe-
rită de toată răutatea şi ne întăreşte cu 
Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adân-
cul inimilor, cu bucurie să slăvim prea-
sfânt numele Tău în veci. Amin”!

Preot ANTONIE FĂINIŞI,
Parohia Strâmba-Jiu, 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. 

Telefon: 0766.535351.

Închiriez apartament 3 
camere (transformat din 4 ca-
mere), mobilat și utilat, cen-
tral, str. Traian, 330 euro/
lună. 

Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 

Telefon 0731019896.

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

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

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 

două camere, în suprafață 

de 67 mp, în strada Mărgă-

ritarului. Locuința se află la 

etajul 3 și are două terase în-

chise, centrală termică, aer 

condiționat, parchet din lemn 

masiv de stejar. Se poate vin-

de mobilat sau nemobilat, 

preț 69 de mii de euro. Tele-

fon: 0762 664435. Locuința 

are și loc de parcare înclus în 

preț!

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

 Vând teren intravilan 

împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, car-

tier Iezureni, suprafață 3000 

mp, deschidere 30 m, parce-

labil. 0726.232.195
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 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. 

Relații la 0757 517 000. 
Preț 1000 de lei.

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

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 
Preț negociabil. 

Telefon: 0739352688.

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

Telefon: 0727351514. 
 Caut  femeie pentru 

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

Telefon: 0769213005

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

 Angajez femeie pentru 
administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

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

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

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

Telefon: 0731.504.036.
Unitate serioasă anga-

jează conducător auto profesi-
onist, în următoarele condiții: 
curat, ordonat și ținută office 
(costum), vechime cu carte de 
muncă cel puțin 10 ani, vâr-
sta 30-40 ani, dinamic și bun 
executant, fără probleme la 
legile circulației și altele. Se 
oferă salariu atractiv. 

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

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

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

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

anterior;
- serios, dinamic, respec-

tuos și bun executant, cu 
inițiativă;

- cazier curat;
- să-și însușească proble-

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

- ținută office;
- poate fi un avantaj di-

ploma de absolvire a studiilor 
superioare, putând fi încadrat 
consilier. 

Se oferă salariu atractiv și 
bonuri de masă. 

CV-urile (în format Euro-
pass) 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)

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, memo-
rii RAM, HDD / SSD, unitate 
optică. Instalez Sisteme de 
operare Windows 7, 8, 10, 
programe, drivere, soluții An-
tivirus. Devirusez sistem de 
operare. Mă deplasez la do-
miciliul clientului. 

Telefon: 0731984506.

CLI
NIC LIFE                      

CLI
NIC LIFE                      

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

E-mail: clinic_life_bds@yahoo.com

Medicina munciiMedicina muncii

    Fișe medicale de angajare

    Control medical periodic

    AudiometrieAudiometrie

    SpirometrieSpirometrie

    EKGEKG

Recoltări analize medicale în partenariat cu

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

 Bărbat de 44 ani, 
doresc o relație serioasă, 

pentru căsătorie. Telefon: 
0764463450.

Vând 3 porci în greuta-
te de 100-120 kg. 

Telefon: 0761890450.  Închiriez spațiu co-
mercial, în suprafață de 26 
m², în Mun. Tg-Jiu, str. 1 De-
cembrie 1918, zonă Colegiul 
Național ,,Spiru Haret”. Tel.: 
0726337950.

r  Cu adâncă durere 

în inimă și cu nemărginită 

tristețe în suflet, anunțăm 

că azi, 14 octombrie 2022, 

se împlinește un an de 

când soarele vieții a apus 

și a plecat pe drumul 

fără întoarcere, o ființă 

atât de dragă, cea care a 

fost GUȚĂ MARIA, soție, 

mamă și bunică.

Ne rugăm la bunul 

Dumnezeu ca somnul 

să-i fie liniștit, iar sufletul 

ei blând și generos să-l 

așeze în mireasma celor 

mai frumoase flori.

La mormânt, lacrimi 

și flori. Comemorarea și 

slujba de pomenire vor 

fi sâmbătă 15 octombrie 

2022, orele 10, la Cimiti-

rul Municipal din Tg-Jiu.

Veșnica amintire, 

soțul Costel, copii, nora și 

nepoții

ComemorăriComemorări

În atenția tuturor 
abonaților!

Toți cei care întâmpină 
probleme în ceea ce 
privește  distribuirea 
cotidianului Gorjeanul 
sunt rugați să apeleze 

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

Școală Meserii auto-
rizate Gorj desfășoară 
cursuri orice meserie, 
minim 450 lei, rate, 
diplome recunoscute, 
sprijin angajare. Cău-
tăm colaboratori, 2000 
lei /clasa. 

T e l e f o n :   
0751855929; secretari-
atsnm@yahoo.com

Închiriez spaþii birouri Închiriez spaþii birouri 
ultracentral. ultracentral. 

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

Eroii de la Rasovița (II)
RASOVIȚA - 1916 - Pe meleagurile noastre au trăit 
eroi
      

Fireşte, nu putem fi toţi eroi. Apariţia eroului nu 
este un fapt de serie, ci un proces de vaste per-
spective istorice. Ceea ce trebuie să realizăm însă cu 
toţii este să simţim şi să înfăptuim cultul eroilor. 
Sufleteşte, acest cult formează o piatră unghiulară, 
în conştiinţa oricărui individ. Viaţa eroilor este, din-
tre toate, cea mai înaltă lecţie de umanitate, pe 
care ne-o poate oferi istoria.

Acum șapte ani auzisem că-n Rasovița trăiește 
nu un martor ocular ci un participant direct la 
crâncenele lupte de apărare împotriva invaziei 
nemțești din acel glorios Octombrie 1916. L-am că-
utat și l-am găsit în persoana lui Vasile Mihuțoiu, 
pe atunci un bătrânel sprinten și vioi ca toți cei de 
80 de ani ce-i număra.

Lucid și - ce ne impresiona mai mult – cu un en-
tuziasm ce nu-l întâlnești decât la mari povestitori 
părtași direct la evenimentele narate - a depănat 
atunci „povestea” care ținea cu tot dinadinsul s-o 
transmită generațiilor viitoare ca pe un sacru legă-
mânt cu Patria.

De atunci, povestea s-a repetat, au luat-o ga-
zetarii, dar a rămas tot prea puțin știută și Moș 
Mihuțoiu dorea, dorea aprins s-o știe cât mai multă 
lume, fiindcă în ea clocotea focul nestins al dra-
gostei de Neam și Țară pe care el o dovedise cu 
prisosință, cu prețul propriului sânge vărsat pe 
meleagul satului natal.

Și uite că, astăzi, eroul de atunci ne părăsește, 
trece în lumea tainelor și a umbrelor.

Iată lecția pe care o lasă generațiilor viitoare!
An de an ea trebuie rostită ca fiecare generație 

să știe că străbunii lor au știut să apere cu prețul 
vieții pământul scump al Patriei.

Voi copii, să veniți să aduceți flori cântând 
Presărați pe-a lor morminte, spre a fi mai dulce 
somnul fericitului Erou.

Pentru Rasovița, aici unde stau oasele amin-
titoare a luptelor din 1916 să poposiți cu aceeași 
pioșenie și la mormântul lui Vasile Mihuțoiu, fiind-
că nu-i cu nimic mai prejos de cei ce și-au dat viața 
aici ca să oprească năvala vrăjmașă.

Să fiți gata oricând pentru jertfă.
În muzeul Arcanilor, e un colț unde se păstrează 

amintirea lui grăind tuturor ce vor trece pe acolo că 
pe meleagurile noastre a trăit un Erou.

Rasovița și Arcani  1916
Scrisoare către preşedintele Asociaţiei ,,Jaleşul", 

dr. Gârdu Gheorghe, de la Traian Lepri
     
Mult stimate domnule doctor,
În ziua de 10 octombrie 1979 când pornea de la 

dumneavoastră scrisoarea către mine, nu mă gă-
seam în ţară ci într-o excursie în URSS, din care 
am revenit azi 19 noiembrie 1979.

Aşa că întârzierea mea în a vă răspunde este 
justificată.

Sunt fratele cel mai mic al lui Puiu Lepri. Nume-
le său real este Romulus Lepri. Puiu fiind alintare.

Tatăl meu a avut trei fii: Romulus - ofiţer de in-
fanterie după patru ani de medicină umană, Re-
mus- ofiţer de marină militară şi eu Traian.

Numele date tuturor sunt romane, aşa cum 
dorea şi a făcut tatăl meu şi al nostru al celor 
trei fraţi.

Romulus Puiu Lepri despre care cereţi infor-
maţii a căzut în luptele de la Rasoviţa la 14 oc-
tombrie 1916. Comuna este şi acum pendinte 
de judeţul Gorj. Îmi scrieţi că aţi găsit actul de 
deces al acestuia, tatăl meu până în momentul 
morţii în 11 noiembrie 1932 nu a intrat în po-
sesia.

Sunt total de acord ca articolul semnat de 
George Murgulescu - aşa cum îmi relata şi tatăl 
meu, că Puiu a murit imediat, ciuruit de gloan-
ţele mitralierii aflată în clopotniţa bisericii, deci 
era inoportună transportarea sa la un spital.În-
tr-adevăr în anul 1931 tatăl meu, odată cu ter-
minarea monumentului Eroilor Mehedinţeni, la 
al cărui proiect lucrase în calitatea sa de arhi-
tect, a reuşit să obţină deshumarea şi transpor-
tul osemintelor, atât ale lui Puiu de la Arcani, 
cât şi ale lui Remus - mort la 11 noiembrie 1916 
la Arsachi lângă Giurgiu- la mausoleul monu-
mentului eroilor. A fost cea din urmă satisfacţie 

a sa.
Fotografia pe care v-o remit am făcut-o în anul 

1975, ca urmare a scrisorii din 1 decembrie 1974 
din Rasoviţa a unui inimos învăţător pensionar, 
Sasu I. Rucsandra, care se lupta pentru ridicarea 
unei troiţe - remiţându-i în faţa gestului de pieta-
te fotografia cerută. Poate vă interesează mai puţin 
sau poate să aibă ecou la dumneavoastră cele ce vi 
le relatez în continuare.

În anul 1920 municipalitateaTurnu Severin 
a ţinut să imortalizeze memoria eroilor mehedin-
ţeni atribuind unor străzi numele celor căzuţi: 
Locotenent Matei Vasilescu, Locotenent Nicu 
Cemăianu, Căpitan Puiu Lepri.

În anul 1960 o dispoziţie, de undeva mai sus, 
cerea a nu se mai da nume de persoane unor străzi 
ci nume de flori, localităţi etc. Numele străzii s-a 
schimbat în 1 decembrie, iar după 16 luni în Pălti-
niş - care nume nu are nicio contingenţă cu istoria 
oraşului. Timp de 19 ani am intervenit mereu ori-
unde credeam că voi găsi audienţă spre a salva de 
la a doua moarte memoria fratelui meu.

Am pornit din nou la ofensivă în anul 1976 când 
a apărut volumul ,,Sate de moşneni dinValea Jale-
şului", editura Scrisul românesc, Craiova, în care 
volum la fila 124 se scria despre moartea lui Puiu 
Lepri.

Tot în anul 1976 a mai apărut în Editura Milita-
ră, Bucureşti, volumul ,,Pe aici nu se trece", în care 
la fila 101, sub titlul ,,Fraţii" se descria moartea 
ambilor mei fraţi.

Bazat pe cele două scrieri în care - situaţie cu-
rioasă - din toţi eroii mehedinţeni nu se scria decât 
despre Puiu Lepri, am scris din nou la Consiliul 
de Stat, care a dispus la Consiliul Popular Jude-
ţean Mehedinţi să se facă memoriu şi propunere în 
sensul cererii mele. Şi acum începe: cu scrisoarea 
5203 din 20 decembrie 1978 mi se face cunoscut de 
Consiliul Popular Judeţean Mehedinţi că s-a avizat 
schimbarea numelui străzii Păltiniş în numele an-
terior - Puiu Lepri în şedinţa din 9 noiembrie 1978 
a Comisiei Centrale de Denumiri de pe lângă Consi-
liului pentru problemele Consiliilor Populare.

La 19 aprilie 1979 primesc de la acelaşi emi-
tent scrisoarea 4300 comunicarea că nu s-a avizat 
schimbarea numelui străzii în cauză. Vă remit spre 
ilustrare, în copie, ambele scrisori.

La 23 aprilie 1979, revoltat, am cerut la Consi-
liul de Stat, scriind pentru tov. Ştefan Voitec, clari-
ficarea jocului de mai sus. Nu mi s-a răspuns per-
sonal, dar Consiliul Popular Judeţean Mehedinţi a 
primit indicaţia refacerii memoriului şi propunerii 
în sensul nenumăratelor mele cereri.

Consiliul Popular Judeţean Mehedinţi a refăcut 
lucrarea aşa cum a primit modelul de la Consiliul 
de Stat şi la 20 august 1979 memoriul şi propune-
rea semnată de primul secretar al PCR Mehedinţi 
a plecat prin curier special la Consiliul pentru Pro-
blemele Consiliilor Populare. Şi de atunci tăcere. 
Nu ştiu dacă nu abuzez de bunăvoinţa dumnea-
voastră, stimate domnule doctor, rugându-vă, fiind 
dumneavoastră în Bucureşti, să aflaţi fie la Consi-
liul pentru Problemele Consiliilor Populare, fie la 
Consiliul de Stat la tovarăşul Ştefan Voitec, stadiul 
acestor repetate intervenţii ale mele, de care mă 
ocup cu încăpăţânare de 19 ani - şi să-mi scrieţi în 

acest sens.
Perenitatea neamului românesc, cultul pentru 

eroii şi martirii săi vă aşează şi pe dumneavoastră 
domnule doctor în rândul idealiştilor îndrăgostiţi 
de gloria şi sfinţenia celor ce prin jertfa fizică şi mo-
rală au pus cărămizi la temelia permanenţei româ-
neşti, şi pentru aceasta vă stimez şi în acelaşi timp 
vă mulţumesc anticipat pentru cele două rugăminţi 
din cuprinsul scrisorii mele.

Vă doresc multă sănătate şi să duceţi la bun 
sfârşit lucrarea ce v-aţi propus.

Cu deosebit respect,
Lepri Traian, Inspector la Banca Naţională 

Drobeta Turnu-Severin

Domnule preşedinte, onorat auditoriu                                       
Din cuvântarea la Simpozionul de la Arcani, 

1996

Bunăvoinţa dumneavoastră de a mă invita la o 
adunare de asemenea grad mă face să amintesc lo-
cuitorilor de suflet din Rasoviţa şi Arcani momentul 
în care legăturile noastre de suflet au început şi 
anume la 1 decembrie 1974 când domnul învăţător 
Sasu I. Rucsanda solicită prin socrul meu, folcloris-
tul preot Dumitrescu Bistriţa să trimit o fotografie a 
fratelui meu Lepri Romulus, căzut vitejeşte pe fron-
tul de luptă de la Rasoviţa la 14 octombrie 1916.

Au urmat, apoi, ca o revelaţie din alte vremi şi 
alte tărâmuri, insistentele scrisori de la domnul dr. 
Gârdu.  O intuiţie în această legătură de suflet, pes-
te ani, m-a făcut să păstrez toate scrisorile venite de 
la acest distins doctor. Şi acum şi aici îi mulţumesc 
acestuia pentru ajutorul şi intervenţia sa la Consi-
liul de Stat, personal pe lângă Ştefan Voitec, care în 
final a dus la atribuirea în Drobeta Turnu-Severin 
a numelui fratelui meu unei străzi. În mod special 
ştiu că invitaţia mea azi, aici, o datorez domnului 
dr. Gârdu. Am ales ca obiect al comunicării mele o 
scrisoare a domnului general Dragalina, fiul erou-
lui Dragalina, căzut pe plaiurile Gorjului, judeţ ce a 
dat ţării amintiri a unor chipuri de eroi legendari.                                          

Prin antiteză, am ales acest subiect spre a evi-
denţia dezgustul, dezamăgirea fiului unui mare 
erou, uitat, ignorat în scurgerea anilor, în compa-
raţie cu dumneavoastră, cei din Rasoviţa, Arcani, 
în clipa întâlnirii cu eternitatea a fratelui meu ca şi 

a generalului Dragalina, care aţi păstrat 
o legătură de suflet între locul şi oamenii 
care prin jertfa lor au dat valoare de sim-
bol omeniei locuitorilor din aceste locuri 
istorice. În încheiere alerg cu gândul la 
aforismele marelui N. Iorga ,,Cel ce şi-a 
făcut datoria" acum nimeni nu ar fi fost 
în stare s-o facă şi care a pregătit şi pe 
alţii...". (Din volumul ,,Gânduri şi sfaturi 
ale unui om ca oricare altul".)

Şi mai ales la Carlyle din volumul 
,,Eroii": „Cultul eroilor e o veşnică piatră 
unghiulară de la care trebuie să înceapă 
o zidire nouă.”                                                                     

Dumneavoastră cei din Arcani şi Ra-
soviţa aţi consolidat piatra unghiulară, 
aţi înălţat pentru timpul de 80 de ani 
scurşi dovedind temeiuri de înalt patri-
otism. Fapta, acţiunea dumneavoastră 
este numai şi numai PATRIOTISM. Vă 
mulţumesc cu recunoştinţă şi mult, mult 
respect. 

(Va urma)
                              GR. PUPĂZĂ
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Impresarul sârb Zvonko 
Milojkovici, cel cu care fos-
tul președinte al Pandurilor, 
Marin Condescu, a colaborat 
din plin când echipa se alfa 
în prima ligă, a desființat din 
nou fotbalul românesc. Cel 
dintâi a declarat că țara noas-
tră se laudă cu stadioane, nu 
cu fotbaliști, și a dat exemplu 
chiar arena de la Târgu- Jiu.

,,E vorba despre pricepe-
re, nu e despre condiții. Tot 
pomeniți despre infrastruc-
tură! În Serbia nu există sta-
dioane noi, nu sunt condiții 
foarte bune. Voi ce faceți cu 
stadioanele noi? Vă pozați cu 
ele? Nu aveți fotbaliști. Am 
fost la inaugurarea stadionu-
lui din Târgu-Jiu, că mă invita-
se primarul, și am început să 
plâng. În toată Iugoslavia nu 
există un stadion nou atât de 
frumos!”, a declarat Milojko-
vici pentru gsp.ro.

Zvonko a criticat apoi nu-
mirea lui Edwrad Iordănescu 
în funcția de selecționer și 
crede că naționala noastră va 

Zvonko Milojkovici lovește din nou: Edi Iordănescu 
nu e capabil! Sunteți vai de capul vostru!

avea reale dificultăți să se ca-
lifice la EURO 2024. Tricolorii 
au fost repartizați în Grupa 
I, cu Elveția, Israel, Belarus, 
Kosovo și Andorra. Primele 
două clasate merg la turneul 
final.

,,Edi nu e capabil, nu a fă-
cut nimic! A fost la Pandurii, 
faliment. A mers la Gaz Metan, 
faliment. A câștigat ceva? Nu. 
Dacă nu aveți jucători foarte 
buni vă trebuie un selecționer 
care să ridice echipa cumva. O 
să vă fie foarte greu. Kosovarii 

sunt albanezi și o jumătate din 
naționala Elveției e formată 
tot din albanezi. Vor fi aliați cu 
siguranță. Voi puteți să aveți 
aliat Belarusul”, a mai spus 
impresarul. Milojkovici este 
de părere că fotbalului autoh-
ton îi lipsesc antrenorii 
străini, dar în schimb 
este invadat de jucători 
de peste hotare.

,,Sunteți vai de capul 
vostru și încă vă mai 
credeți foarte buni la 
fotbal!  Eu nu pricep de 

ce aduceți atâția jucători stră-
ini, deși nu aveți bani mulți! 
Măcar folosiți români tineri și 
promovați-i ca să vedeți dacă 
se descurcă. Singura soluție 
ca să formați iar fotbaliști buni 

e să aduceți antrenori străini 
peste tot, inclusiv la juniori. 
Doar așa progresați, altfel vă 
pierdeți timpul!”, a conchis 
sârbul.

CĂTĂLIN PASĂRE

Viitorul Târgu Jiu și 
Unirea Dej se vor 
duela în runda cu 

numărul 10 a ligii secunde. 
Trupa gorjeanului Dragoș Mi-
litaru vine ,,pe cai mari” în 
orașul lui Brâncuși, după ce a 
fost și liderul campionatului. 
Ardelenii ocupă acum poziția 
secundă în clasament, în timp 
ce gazdele sunt pe locul 12. 
Mai mult, Viitorul a rămas 
fără antrenor după plecarea 
lui Florin Stîngă, iar Bogdan 
Chiriac pare că-și va asuma 
rolul de principal la această 
confruntare. Nicolae Sarcină 
s-a aflat în negocieri cu fostul 
tehnician al Rapidului, Mi-
hai Iosif, dar cel din urmă a 
declarat că nu s-a înțeles cu 
finanțatorul gorjean. Pe de 
altă parte, Chiriac respectă 
oponentul de sâmbătă, dar 
este convins că echipa sa poa-
te câștiga.

,,Nu e întâmplător locul din 
clasament al Unirii Dej. Am ur-
mărit evoluția lor și formează 
o echipă tânără, care joacă un 
fotbal modern. 

Sunt bine pregătiți fizic și 
fac un pressing avansat. Au 
câștigat 3-4 jocuri după minu-
tul 90, iar asta spune multe 
despre ei. Pentru noi, săptămâ-
na aceasta a fost foarte difici-
lă. Am rămas, luni, fără Florin 
Stîngă. Situația nu este așa 
de tragică, suntem la 4 puncte 
distanță față de primele șase 
echipe. Putem recupera, mai 
sunt zece jocuri. Dacă reușim 
să fim concentrați sută la sută 
pe parcursul meciul cu Unirea 
Dej, cred că putem să luăm 
cele trei puncte”.

Tânărul antrenor a admis 

Criza de la Viitorul poate fi   prelungită de un gorjean! Militaru: Nu Criza de la Viitorul poate fi   prelungită de un gorjean! Militaru: Nu 
consider că e un meci specialconsider că e un meci special

totuși că jucătorii nu stau gro-
zav din punct de vedere psi-
hic, dar trebuie să valorifice 
avantajul terenului propriu. 
,,Moralul este scăzut, pentru 
că eșecul cu FC Brașov ne-a 
dezorganizat puțin. Erau foarte 
atașați de antrenor, iar pleca-
rea lui a fost un șoc. Reușisem, 
împreună, să formăm un grup 
unit, dar nu avem altă soluție 
decât să luăm cele trei puncte 
sâmbătă. Acesta este avanta-
jul la fotbal, meciurile se suc-
ced cu repeziciune și o victorie 
poate șterge cu buretele ce s-a 
întâmplat în runda trecută. 
Pe hârtie par ei favoriți, dar 
ținând cont că jucăm acasă, 
pornim noi cu prima șansă”, a 
declarat Chiriac.

Dragoș Militaru insistă că 
obiectivul clubului său este 
evitarea retrogradării și spune 
că Viitorul are jucători valoroși 
în lot, care vor să demonstreze 
că se pot impune într-un ast-
fel de duel.

,,Tratăm orice meci la fel, 

indiferent de adversar. Va fi 
un meci greu, chiar dacă Viito-
rul va avea sau nu alt antrenor 
până la ora jocului.  Fotbaliștii 
sunt aceiași și au calitate, o 
mare parte din ei. Îi cunosc 

personal și cred că o să dea tot 
ce au mai bun, pentru că evo-
luează acasă și vor să câștige 
prime și salarii. Noi încercăm 
să acumulăm cât mai multe 
puncte. Obiectivul clubului este 
salvarea de la retrogradare și 
încercăm să-l atingem cât mai 
repede”, a declarat tehnicianul 
gorjean. Militaru a recunoscut 
că se gândește la play-off, dar 
nu crede că echipa sa este fa-
vorită în duelul de sâmbăta, în 
ciuda locurilor din clasament.

,,Aș fi absurd să spun că 
nu mă gândesc, din moment ce 
suntem acolo de la începutul 
sezonului. Totodată, dacă am 
reuși să intrăm în play-off, ar fi 
echivalent cu îndeplinirea pri-
mului obiectiv. Au trecut doar 9 
meciuri, suntem abia la jumăta-
te. Eu vreau să jucăm bine, să 
acumulăm puncte și să avem 
o anumită liniște la pregătire. 

Avem băieți tineri și vrem să 
aibă un climat bun pentru a 
se dezvolta. Nu pot să spun că 
există vreo favorită, chiar dacă 
noi traversăm un moment bun, 
iar Viitorul nu. Cred că o să fie 
un joc echilibrat, iar șansele 
sunt egale”, a adăugat prin-
cipalul ardelenilor. Militaru 
a mai spus că nu este o con-
fruntare aparte pentru el, de-
oarece trecutul său este legat 
de Pandurii Târgu-Jiu.

,,Nu-l consider un meci spe-
cial, poate doar că joc la Târ-
gu-Jiu, acasă. Eu am crescut, 
am jucat și am fost antrenor 
la altă echipă din oraș. Echipa 
are în componență și jucători 
cu care am fost coleg și pe care 
i-am antrenat la Pandurii, dar 
atât”. Viitorul Târgu Jiu – Uni-
rea Dej se joacă sâmbătă, de 
la ora 11.00.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Turneu de baschet la Târgu-Jiu

Sfârșitul de săptămână aduce și alte meciuri de baschet în 
municipiu. CSM Târgu Jiu U14 Feminin va organiza Turneul 
2 al Grupei 4. Partidele vor avea loc sâmbătă și duminică, 
în Sala de sport a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”. 
Echipa pregătită de Laurențiu Răuț este liderul seriei și va da 
piept cu CSS Sibiu și Valbon Arad.

,,Ne bucurăm că vom disputa acest turneu acasă. Este un 
turneu important pentru noi. Obiectivul nostru este acela de a 
câștiga ambele meciuri, pentru a rămâne pe primul loc în grupă. 
Jucăm acasă și sunt convins că fetele au o motivație în plus. Cu 
determinare, concentrare și atenție eu cred că putem câștiga 
cele două partide”, a declarat antrenorul gorjean. 

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

Programul turneului
Sâmbătă, 15 octombrie 2022, Ora 12.00
CSM Târgu Jiu – CSS Sibiu
Sâmbătă, 15 octombrie 2022, Ora 17.00
CSS Sibiu – AS BC Valbon Arad
Duminică, 16 octombrie 2022, Ora 11.00
CSM Târgu Jiu – AS BC Valbon Arad

CĂTĂLIN PASĂRE

Conducătorul de joc 
al echipei de bas-
chet, Dylan Frye, 

spune că s-a acomodat la 
Târgu-Jiu și așteaptă cu în-
credere perioada următoare. 

CSM a început slab ac-
tualul sezon, dar sportivul 
american crede că este nevoie 
de răbdare pentru ca echipa 
să capete omogenitate. ,,Târ-
gu-Jiu este un loc minunat, 
unde oamenii sunt primitori și 
călduroși. Baschetul românesc 
este de un nivel ridicat. Fiecare 
echipă își are tactica ei, trebui 
să te adaptezi rapid, iar aces-
ta este un lucru bun. Nu sunt 
îngrijorat de rezultate. Ne-am 
chinuit, într-adevăr, în primele 
meciuri oficiale pentru că sun-
tem o echipă tânără, care are 
foarte multe de învățăt, însă 
niciodată nu trebuie să fii în-
grijorat, doar trebuie să te con-
centrezi pe următorul meci”, a 
declarat Frye.  

Point guard-ul venit în 
această vară a declarat că 
formația la care evoluează are 
jucători de valoare și va ră-
mâne în prima divizie. 

Pentru CSM urmează însă 
un meci extrem de dificil. 

La Târgu-Jiu vine Rapidul, 
una dintre trupele redutabile 
din acest sezon.

,,Putem să întoarcem cal-
culele hârtiei. Avem o echi-
pă talentată, dar nu am avut 
constanță pe parcursul ce-

Frye are încredere în potențialul 
CSM-ului: Avem o echipă talentată

lorlalte confruntări. Am fost 
aproape de celelalte echipe, 
dar în două-trei minute am 
pierdut meciul. 

Dacă vom fi constanți cele 
40 de minute, vom fi uniți, 
cu siguranță vom putea pro-
duce o surpriză. Vom încerca 
să dăm ce e mai bun din noi 
meci de meci. Trebuie să ne 
ridicăm la înălțimea fanilor, 
chiar dacă rezultatul nu va 
fi întotdeauna o victorie. Cu 

siguranță putem să ne îndepli-
nim obiectivul. Avem o echipă 
tânără, cu mulți jucători care 
au venit pe parcurs. Este ne-
voie de timp pentru a face acel 
‘click’ împreună”, a mai spus 
americanul. 

Confruntarea dintre CSM 
Târgu Jiu și Rapid București 
este programată duminică, la 
ora 18.00, în Sala Sporturilor 
din municipiu.

CĂTĂLIN PASĂRE


