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Administrația Publică vă anunță

Echipa noastră de fotbal, Gilortul Târgu Cărbunești a devenit noua 
campioană județeană la fotbal, câștigând fără emoții competiția 
organizată de AJF Gorj în sezonul 2013-2014. Echipa a avut o evoluţie 
de excepţie pe durata Campionatului Ligii a –IV-a, unde a realizat 23 
de victorii,  2 jocuri s-au încheiat la egalitate şi a avut 1 infrangere, 
totalizând 71 de puncte şi un golaveraj foarte bun  109 goluri marcate 
şi doar 18 primite, situându-se la o distanţă de 7 puncte de ocupanta 
locului II –Unirea Crușeț. 
Echipa Noastră va juca și Finala Cupei României - faza judeteana, care 
se va disputa la Bustuchin în data de 08.06.2014, ora 13,00, împotriva 
echipei Vulturii Farcasesti.
 Lotul echipei de fotbal Gilortul campioana din Liga a IV-a, în anul 
competiţional 2013-2014:
Portari: Muraru Madalin, Munteanu Constantin si Cimpoieru Alin
Fundaşi: Lucean Ion Robert, Gioaga Bogdan Gabriel, Scurtu Bogdan 
Alexandru, Brandibur Emil Sorin, Preda Daniel;
Mijlocaşi: Stefan Dumitru Alexandru, Fugaru Dragos, Chiriac Paul Bog-
dan, Dragotoiu Catalin Ion, Sanda Marian Daniel, Marghidan Radu Mi-
hai, Găman Mario, Marin Ion;
Atacanţi: Tarhat Constantin Adrian,Almajan Dumitru Darius, Tiron 
Robert Dumitru, Pătrășcoiu Șerban.
Antrenor: GAMAN SERGIU
Multumim acestor sportivi, antrenori, oameni din conducerea 
clubului,sponsori,consilieri locali,  care s-au implicat in buna funcţionare a echipei de fotbal C.S Gilortul Tg-Carbunesti.
Venim in continuare cu rugamintea sa fiti alaturi de aceasta echipa de fotbal dar si de sport in general.

C.S. Gilortul Tg. Cărbuneşti - Campiona Ligii a IV-a

Administrația publică locală, a demarat luna aceasta, continuarea lucrărilor de 
reabilitare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) la Str.Pandurilor și 
parțial Minerilor, conform proiectului “Reabilitare străzi şi amenajare parcări zona 
blocuri”.
Un proiect destul de complex, finanţat din bugetul local, care va schimba com-
plet aspectul zonei, proiect în cadrul căruia se va reabilita etapizat toată zona 
blocuri (str. Minerilor, Pandurilor, Petrolistilor, Pădurea Mamului) .
Acest proiect consta mai exact în reabilitarea carosabilului existent cu beton as-
faltic încadrat cu borduri din beton ciment prefabricate. Au fost reabilitate par-
cajele existente cu beton asfaltic şi create alte noi locuri de parcare. Trotuarele 
existente real-
izate din be-
ton ciment au 
fost încadrate
cu borduri 
prefabricate, 

borduri ce au fost montate la acelaşi nivel cu suprafaţa îmbrăcămintei trotuarului, 
iar panta transversală va dirija apele spre spaţiile verzi sau spre gurile de scurgere 
proiectate. Totodată se vor realiza şi căile de acces în blocuri din beton ciment 
încadrate de borduri prefabricate. În acelaşi timp se vor realiza şi trotuare noi.
Totodată vor avea loc şi lucrări conexe(ridicări la cotă răsuflători gaze, cămine de 
vizitare, guri de scurgere pentru canalizare pluvială, spargeri şi dezafectări be-
toane).
Valoarea lucrărilor investiții se ridică la suma de 370.000 lei, sumă susţinută ex-
clusiv din bugetul local.  Totodata s-au finalizat lucrările la proiectul ”Extindere 
alimentare cu apa, sat Cojani”,  600 ml  de conducte, investiție de 80.000 lei, din 
bugetul local.
Au fost efectuate și lucrări de reprofilare drum aducere de material(pietriș, balast) și compactarea acestuia, la câteva din drumurile comunale și 
sătești, urmând ca în perioada următoare în funcție de resusele financiare disponibile să intre în reparații si alte drumuri.
Tot în această perioadă administrația locală a demarat activitățile de amenajare și întreținere a locurilor de joacă pentru copii. Investiția s-a ridicat la 
suma de 15.000 lei și a constat în lucrări de reparații necesare pentru utilizarea în condiții de siguranță a jocurilor pentru copii, băncilor și gardurilor 
împrejmuitoare ale celorlalte locuri de joacă.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Aprilie 2014

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului  

burselor şcolare pentru anul 2014

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de speci-
alitate;
       - adresa nr. 949(6154)/10.04.2014 din partea 
Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”;
       - adresa nr. 363(5889)/07.04.03.2014 a Şcolii 
Gimnaziale „George Uscătescu”;   
       - prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei 
naţionale;  
       - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, ti-
neretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, pri-
vind aprobarea criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniver-
sitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 
3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Or-
dinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, nr. 5.576/07.10.2011;
      - prevederile  Legii nr.356/2013  - legea bugetu-
lui de stat pe anul 2014;
      - prevederile  Legii nr.273/2006, actualizată priv-
ind finanţele publice locale; 
      - HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 
pe anul 2014;   
        În temeiul art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale  şi  art.45   din Legea nr.2l5/2001 – le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Pentru anul 2014 se aprobă acordarea 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat, după cum urmează:
         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”: 
                            -85 burse de merit, fiecare în cuantum 
de 12 lei/luna;
                            -3 burse de studiu, fiecare în cuantum 
de  10 lei/luna;
                            -2 burse de ajutor social, fiecare în 
cuantum de 10 lei/luna.
          B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” : 
                            -152 burse de merit, fiecare în cuantum 
de 13 lei/luna
                            -14 burse de ajutor social, fiecare  în 
cuantum de 10 lei/luna
   Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
şi conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul 
Tg.Cărbuneşti  vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  transmiterea fără plată către oraşul Nova-
ci,  judeţul Gorj  a mijlocului fix Autoturism, marca 

DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-06-PLC  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:
 - proiectul de hotărâre; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
- expunerea de motive; 
 - raportul de specialitate al biroului ADPP;
- Hotărârea Guvernului  nr. 841/1995 privind pro-
cedurile de transmitere fără plata şi de valorifi-
care a bunurilor aparţinând instituţiilor publice  
modificată si completată;
- solicitarea nr. 4270 /23.04.2014 din partea 
Primăriei oraşului Novaci, înregistrată la Primăria

 Tg.Cărbuneşti cu nr. 6654/23.04.2014 cu privire la 
preluarea în mod gratuit a mijlocului fix,  Autotur-
ism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-
06-PLC. 
- prevederilor O.G.României nr.112/2000 pen-
tru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corpo-
rale  care alcătuiesc domeniul public şi privat  al 
statului şi al unităţilor administrativ –teritoriale, 
aprobata prin Legea nr.246/2001;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Lo-
cale cu modificările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă  transmiterea fără plată către 
oraşul Novaci, judeţul Gorj a mijlocului fix,  Auto-
turism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie 
GJ-06-PLC,  conform HG 841/1995 modificată şi 
completată.
Art.2.-  Predarea-primirea mijlocului fix,  Autotur-
ism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-
06-PLC  se va face pe baza de proces-verbal sem-
nat între cele doua părţi. 
Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării oraşului 
Tg.Cărbuneşti la Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional (programul rabla 2014), în 
vederea achiziţionării unui autoturism prin acest 

program de către Oraşul Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentu-
lui  de specialitate nr. 6701/24.04.2013;
- prevederile art. 13, lit. s din O.U.G. nr. 196/2005, 
privind Fondul de mediu,
- prevederile art. 24, alin. 3, lit. e din O.U.G nr. 
109/2012 privind unele măsuri financiar – buget
- prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglemen-
tarea procesului de scoatere din funcţiune, casarea 
şi valorificarea activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor admin-
istrativ – teritoriale;
- prevederile art. 6 şi art. 27, lit m din Ghidul de 
finanţare a Programului de stimulare a înnoi-
rii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul 
nr.364/2014 al Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele 
publice;

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.- Se aprobă participarea oraşului 
Tg.Cărbuneşti la Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional – programul rabla 2014.
  Art.2.-  Se aprobă casarea autoturismului marca 
Dacia cu nr. înmatriculare GJ-02-WUT din parcul 
auto propriu al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, , 
conform Anexei care cuprinde datele de identifi-
care ale acestuia şi care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
  Art.3.- Se aprobă achiziţionarea unui autoturism 
nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcu-
lui auto naţional, pentru oraşul Tg.Cărbuneşti.
  Art.4.- Valoarea totală a finanţării solicitate, 
reprezentând prima de casare corespunzătoare 
autoturismului uzat este de 6500 lei.
  Art.5.- Diferenţa până la valoarea achiziţiei noului 

autoturism se asigură din bugetul propriu de veni-
turi şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti.
  Art.6.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
specialitate din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
asigura ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de 
Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a- XXXIV- a, 29 

mai -1 iunie 2014 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:
 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
 -Regulamentul  Festivalului Internaţional de 
Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXIV-a - 
2014;
 -Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului 
Tg.Cărbuneşti,  Biblioteca Judeţeană “Christian Tell 
”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 
Tg. Jiu, cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR AR-
GHEZI”, ediţia a XXXIV-a, 2014;
- Regulamentul Festivalului Naţional 
de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, secţiunea 
,,MOŞTENIREA ARGHEZI”,  ediţia a - X-a, 29 mai -1 
iunie 2014;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Pub-
lice Locale cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 356 /2013 -  legea bugetului de 
stat pe anul 2014 ;
- HCL nr.4/2014 privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2014;   

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TU-
DOR ARGHEZI” - ediţia a - XXXIV-a se desfăşoară în 
perioada 29 mai – 1 iunie 2014.
   Art.2.-  Se va întocmi şi desfăşura  un program co-
mun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ 
de la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, coordonat de 
Centrul Cultural “Tudor Arghezi”.
   Art.3.- Conform protocolului încheiat între 
reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale fes-
tivalului, protocol  semnat de primarul oraşului, 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă 
efectuarea următoarelor cheltuieli: total: 4.980 lei, 
din care:  
- Premiul III pentru grupaj de poezie( Centrul Cul-
tural) = 600 lei
  - Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg.Cărbuneşti) 
în cadrul secţiunii „Moştenirea Arghezi”, ediţia a -X-
a,   adresată elevilor din Tg.Cărbuneşti  şi din îm-
prejurimi, pentru poezie şi eseu                     ( 3 premii 
x 200 lei ) =  600 lei
- Diurna pentru data de 29 mai 2014 (60 pers x 13 
lei) = 780 lei
- Onorarii  juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei . 
   Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al 
oraşului Tg.Cărbuneşti următorilor: 
-câştigătorului  Premiului  Naţional de Literatură 
„Tudor Arghezi” pentru Opera Omnia, atribuit pe 
criterii valorice unor scriitori români contemporani, 
de către Uniunea Scriitorilor din România. 
-câştigătorului Premiului Opera Omnia, pentru 
contribuţii deosebite la afirmarea şi promovarea 
culturii româneşti acordat de către Institutul Cul-
tural Român.   
-câştigătorilor celor două Premii „Tudor Arghezi “ 
pentru Opera Omnia,  atribuit unor scriitori con-
temporani de prestigiu internaţional de către Con-
siliul Judeţean Gorj prin CJCPCT Gorj.
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Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an , pentru a marca întemeierea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 1948 şi reprezintă 
o oportunitate pentru locuitorii din orice comunitate să se implice în activităţi care pot duce la o stare de sănătate mai bună.
În acest an, tema campaniei este reprezentată de bolile transmise prin vectori.
Scopul acestei campanii este de a sensibiliza populaţia, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi autorităţile publice în privinţa ameninţării pe care o 
reprezintă vectorii şi bolile transmise prin aceştia şi stimularea familiilor şi comunităţilor pentru a acţiona şi a se proteja.
Vectorii sunt organisme (cel mai frecvent artropode- ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele, dar si animale - rozatoarele) care pot transmite boli grave 
de la o gazda la alta şi dintr-un loc în altul.  Aceştia ne pot pune sănătatea în pericol atât acasă, cât şi atunci când călătorim.
Bolile transmise prin vectori sunt afecţiuni cauzate de acesti agenţi patogeni (virusuri, bacterii, rikettsi, paraziti) la populaţiile umane.
Campania organizată în anul 2014, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, se concentrează asupra unor vectori importanţi şi a bolilor pe care aceştia le 
pot cauza, precum şi asupra a ceea ce putem face pentru a ne proteja.
Deoarece bolile transmise prin vectori încep să se răspândească dincolo de graniţele tradiţionale, acţiunile întreprinse trebuie să fie extinse şi în 
afara ţărilor în care aceste boli apar în prezent.
Bolile transmise prin vectori sunt răspunzătoare pentru 17% din povara globală estimată pentru toate bolile infecţioase.
Boala transmisă prin vectori cu cea mai mare mortalitate, malaria, a cauzat în 2010 aproximativ 660.000 de decese. În România, în anul 2011 s-au 
înregistrat 40 de cazuri de malarie, iar în 2012 au fost notificate 32 cazuri confirmate, toate de import.
Totuşi, boala transmisă prin vectori cu cea mai mare creştere în lume este febra Denga, cu o 
creştere de 30 de ori a incidenţei în ultimii 50 de ani. În prezent, 40% din populaţia lumii este 
ameninţată de febra Denga. În 2012, o izbucnire epidemică din insulele Madeira (Portugalia) 
s-a soldat cu peste 2.000 de îmbolnăviri şi identificarea a 80 de cazuri de import în alte 10 ţări 
europene. În România s-au raportat 2 cazuri confirmate în 2011 şi 3 cazuri în 2012 (călători în 
Thailanda şi Madeira).
Bolile transmise de vectori sunt numeroase și variate:
Ţânţarii, de exemplu, nu transmit doar malaria şi boala Denga, ci şi filarioză, febra de Chikun-
gunya, encefalita Japoneză  febra galbenă, Infecţia cu virusul West Nile (14 cazuri in 2012 în 
România).
Căpuşele pot transmite Boala Lyme –Borelioza (698 cazuri in 2012 în România), Encefalita de 
căpuşă(3 cazuri in 2012 în România), Febra butonoasă (129 cazuri probabile in 2012 în Româ-
nia), Febra hemoragică de Crimeea-Congo.
Paraziții pot transmite Leishmanioza, Boala Chagas
Viermii pot transmite Filarioza limfatică, Onchocercoza, Schistosomiaza
Muştele pot transmite Tripanosomiaza africană (boala somnului-musca tsetse)
In România, Campania de celebrare a Zilei Mondiale a Sănătăţii, având sloganul „Entităţi mici, 
pericol mare!” este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate 
Publică.

Mediator Sanitar,
Cazacu Luiza

Ziua Mondială a Sănătății

Cupa Federației IMAF- Gilortu Ediţia a IV -a 
Sala de sport a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi” din Oraşul Târgu Cărbuneşti a 
găzduit cea de-a  IV a ediţie  a Cupei Federatiei IMAF- Gilortul, organizat la iniţiativa 
domnului Primar Mihai Mazilu. La concursul desfăşurat pe categorii de vârstă şi 
centură, Judeţul Gorj a fost reprezentat de către secţiile din Ţicleni, Tg. Cărbuneşti 
şi Bâlteni, conduse de sensei Simion Băluţă.
La această competiţie au participat  270 de sportivi, băieţi şi fete din țară, printre 
aceştia s-au numărat și delegaţii din Olanda şi Belgia.
Au mai fost prezenţi şi susţinătorii lor, dar şi simpli cetăţeni, precum şi reprezentanţi 
ai autorităţilor locale. Competiţia a fost una destul de încinsă, existând şi mici “inci-
dente“ de natură medicală specifice sporturilor de contact, însă tot concursul a fost 
supravegheat în permanenţă de asistenţi medicali, precum şi de un medic, care a 
avut grijă sa nu existe alte probleme mai grave.
La finalul concursului câştigătorii au fost recompensaţi cu medalii şi diplome. 
Printre căştigători echipei noastre îi putem menţiona pe: Stanciu Andreea locul 

I la kata; Speriatu 
Cosmina- locul II la kata; Dobrescu Elena- locul II la kata şi locul II la kumite; Mazilu 
Gabriela- locul II la kata şi locul I la kumite; Diaconu Daniel- locul II la kata ; Buga 
Elena - locul III la kata ; Petrica Stefan- locul I la kumite; Glavan Elvis - locul III la ku-
mite; Nicusor Andrei- locul II la kata şi locul III la kumite; Letcanu Sergiu-locul III la 
kata şi locul I la kumite;  Calugarita Adriana- locul I la kata şi locul III la kumite; Tanase 
Teodor- locul II la kata şi locul III la kumite; Hada Andrei- locul III la kata şi locul II la 
kumite; Diaconescu Radu- locul II la kata şi locul II la kumite.
La finalul clasamentului pe echipe, C.S. Gilortul Tg Carbunesti a ocupat locul IV, cu 
84 de puncte, fiind depașită de ocupanta locului I, C.S. PETROMPETROFAC KARATE 
Oltenia Ticleni cu 144 pct.;  ACS SCORPION Slatina, ocupanta locului II cu 127 de 
pct.; ACS GEMIN DBP Alba Iulia, ocupanta locului III cu 119 pct.
Toţi participanţii s-au declarat foarte mulţumiţi de modul în care a decurs concur-
sul, felicitând organizatorii pentru modul profesionist în care s-au implicat în orga-
nizarea competiţiei.
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Programul „Şcoala Altfel“, care a precedat vacanţa de primăvară a adus numeroase beneficii în formarea elevilor, deşi a fost derulat pentru prima 
dată ca parte în cadrul structurii anului şcolar. Dedicat exclusiv activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, „Şcoala Altfel” a determinat o schimbare 
majoră şi în programul şi atitudinea dascălilor care nu au mai fost determinaţi să se limiteze la transferul de informaţie, ci şi să formeze elevul pentru 
viaţă, prin conceperea şi desfăşurarea unor activităţi cu un preponderent caracter aplicativ. Tocmai de aceea, o asemenea initiaţivă a fost salutată de 

participanţi, cadre didactice şi mai ales elevi pentru că a oferit oportunitatea ca, timp 
de o săptamână, să li se dezvolte elevilor competenţe cheie, necesare în viaţă, prin par-
ticiparea la activităţi în concordanţă cu nevoile şi interesele, aptitudinile şi capacităţile 
acestora. În săptămâna dedicată acestei noutăţi, fiecare şcoală, fiecare cadru didactic 
cu ingeniozitate a găsit soluţii diversificate de a organiza cu elevii activităţi în cadrul 
cărora elevii să-şi exprime talentul într-un domeniu sau altul, oricare având ce învăţa din 
aceste activităţi. Preşcolarii şi elevii au vizitat şi Muzeul „Tudor Arghezi”, fiind încântaţi 
de valorile spirituale ce se află în cadrul acestuia. 
Școala altfel, s-a transformat într-o zi a porților deschise la Primaria Targu Carbunești, 
unde generația tânără a avut ocazia să ia pulsul activității administrației locale, în mun-
ca ei de zi cu zi. 
Clasa a X- a, profil matematica-informatica, din cadrul Colegiului Ecaterina Teodoroiu 
din Tg.Jiu, a venit in 
vizita la Primaria Tar-
gu Carbunești.

Amfitrionul întâlnirii a 
fost chiar edilul orașului care i-a primit pe cei mici în sala de ședințe a Consiliului 
Local. El le-a explicat elevilor cum funcționează administrația locală, ierarhizarea 
acesteia, le-a vorbit despre importanța Consiliului Local și a deciziilor care se iau în 
forul respectiv, îndemnându-i să învețe cât mai bine pentru ca, într-o zi, să fie ei, cei 
care vor lua deciziile pentru bunul mers al comunității..
Apoi acesția au avut ocazia de a vizita fiecare birou și compartiment din cadrul Pri-
mariei, unde le-au fost explicate activitățile și responsabilitățile compartimentului 
respectiv .
Elevii au fost invitați să viziteze Muzeul Tudor Arghezi, Parcul de Panouri Fotovol-
taice ce se întinde pe o suprafață de 50 ha, precum și Centru-pilot de integrare so-
cio-profesionala a persoanelor cu handicap.

„Şcoala Altfel “

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi Primăria Târgu-Jiu au organizat la Şcoala generală nr. 5 Voievod Litovoi etapa judeţeană a concursului 
“Cu viaţa mea apăr viaţa”. Peste 10 echipe au intrat în competiţie, iar elevii au dat 
ce au avut mai bun.
Acest concurs reprezintă activitatea extraşcolară de pregătire a elevilor din 
învăţământul gimnazial şi liceal, având caracter educativ, tehnico-aplicativ şi 
sportiv, şi se organizează anual cu elevii, distinct pe următoarele niveluri: ciclul 
gimnazial (clasele V–VIII) şi ciclul liceal (clasele IX-XI).

Concursul cu tematică de protecţie civilă se organizează în scopul dezvoltării 
capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter 
exclusiv umanitar, pentru cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial 
generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea 
din care fac parte, adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului 
de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă, 
şi nu în ultimul rând pentru formarea spiritului de solidaritate şi implicarea 
individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă.
În cadrul concursului  “Cu viaţa mea apăr viaţa”, elevii au trebuit să treacă 
de trei probe, una teoretică şi două practice. Proba teoretică a constat în 
rezolvarea unui chestionar cu 15 întrebări pentru verificarea cunoştinţelor 
acumulate prin parcurgerea tematicii specifice. Probele practice au constat 
în transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe distanţa de 50 
metri, şi deplasarea cu masca pe figură, într-un raion cu obstacole contami-
nat. 
La gimnaziu, pe primul loc s-a clasat echipajul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Ţicleni, 
cu 98 de puncte, urmat de echipajul Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” 
Târgu-Jiu, cu 89 de puncte, şi cel al Şcolii Gimnaziale Scoarţa, cu 79 de puncte.
 La liceu, pe primul loc s-a clasat echipajul Liceului Tehnologic Ţicleni, cu 
100 de puncte, pe locul 2 echipajul Colegiului Naţional „George Coşbuc” din 
Motru, cu 85 de puncte, iar pe locul 3 echipajul Colegiului Naţional „Tudor 
Arghezi” din Târgu-Cărbuneşti, cu 77 de puncte.

"Cu viața mea apăr viața”


