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Gazeta de Carbunesti ajunsă la editia cu numărul 100 

Încă o premieră în Tg. Cărbuneşti:
Tabără de Pictură şi Sculptură Religioasă 

Iată că de mai bine de nouă ani de când a fost înfiinţată de Consiliul Local Târgu Cărbuneşti, Gazeta de Cărbuneşti, editorialul lunar care informează 
locuitorii acestui oraş, a ajuns la ediţia cu numărul 100. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 29 septembrie 2004, pornind de la premisa necesităţii 
existenţei unei interferenţe între autorităţiile administraţiei publice locale şi cetăţenii oraşului şi ai satelor aparţinătoare, în vederea asigurării transpatenţei 
decizionale, s-a aprobat editarea a unui buletin de informare şi educaţie a cetăţenilor “Gazeta de Cărbuneşti“ , cu apariţie lunară, în care apar date din 
luna anterioară.Colecţia tuturor celor 100 de ediţii ale acetei gazete se află în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti, în acest sens toţi cei dornici să revadă toate 
ediţiile apărute timp de 9 ani, sunt invitaţi la sala de lectură a bibliotecii. Rugăm cititorii noştri să ne scuze eventualele erori strecurate delungul timpului,  
şi sperăm ca această publicaţie să apară mulţi ani de acum încolo, cu aceleaşi informaţii pentru populaţie, asa cum promitea în primul său număr apărut 
în noiembrie 2004: “Sunt o Gazetă apărută pentru a vă ţine companie în seriile de iarnă, dumneavoastră cititorilor.
Sunt a IV-a Gazetă apărută la Târgu Cărbuneşti, după “Săteanul“-1883, “Parângul“-1891 şi “Gazeta Plugarilor“- 1933”.

Muzeul Crucilor de la Măceşu a găzduit luna aceasta prima ediţie a taberei judeţene 
de pictură şi sculptură cu subiect religios a copiilor „Lumină din lumină”. Printre 
participanţi s-au numărăt elevi ai Palatului Copiilor din Târgu-Jiu, Şcolii Populare de 
Artă şi ai Liceului de Artă „Constantin Brăiloiu”.
Tabăra de sculptură „Lumină din lumină”, organizată de Palatul Copiilor Târgu-Jiu 
şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cu 
sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Târgu-Cărbuneşti, s-a desfăşurat în perioada 
21 – 23 iunie, la Măceşu, mai exact la Muzeul Crucilor din această localitate. Locaţia 
nu a fost aleasă 
î n t â m p l ă t o r , 
într-cât pe lângă 
realizarea de 
picturi şi sculp-
turi cu sub-
iect religios, în 
cadrul taberei 
au fost restau-

rate şi o parte din crucile din muzeu. La tabăra de pictură şi sculptură au participat 
în jur de 14 persoane, elevi la Palatul Copiilor, Şcoala Populară de Artă şi Liceul de 
Artă „Constantin Brăiloiu” precum şi profesorii acestora. După cum am preceizat 
mai sus, această tabără s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile. În fiecare din serile 
acestor zile, s-au organizat pe scena din faţa primăriei spectacole pentru a sărbători 
această primă ediţie  a taberei de sculptura si pictura de la Targu Cărbuneşti. Se 
încearcă ca începând cu ediţiile viitoare tabăra să devină una interjudeţeană iar 
printre participanţi să se numere nu numai copii, ci şi oameni de artă.  Mulţumim pe 
această cale, domnului director al Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Pompiliu Ciolacu.

În spiritul tradiţiei Europene, în România, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de sărbătoare 
naţională. Acest eveniment marchează, în fiecare an, ziua când sunt comemoraţi cei căzuţi în războaie 
în marile conflagraţii mondiale dar şi cei morţi în Războiul de Independenţă. Cinstirea memoriei celor 
care s-au jertfit pentru România, protejarea mormintelor eroilor Români, sunt datorii sacre ale statului 
şi ale fiecărui cetăţean.
 În ziua de 13 iunie 2013 a avut loc o 
ceremonie solemnă de cinstire a eroilor 
neamului la care au luat parte oficialităţi 
ale oraşului, cetăţeni, precum şi 
autorităţiile administraţiei publice locale 
. Şi de această dată, locul desfăşurării 
ceremonialului închinat eroilor căzuţi 
în războaiele mondiale, l-a reprezentat 
monumetul eroilor, unde au fost depuse 
coroane de flori. Totodată a fost oficiată 
şi o slujbă de pomenire, precum şi un 
program artistic, şi s-au depus coroane 
de flori şi la monumentul eroilor din Po-
jogeni..

Ziua Eroilor
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Mai 2013

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
„Sistematizare pe verticală blocuri ANL  oraş Târgu 

Cărbuneşti”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre; 
      - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
      - expunerea de motive;
      - Raportul de specialitate al biroului administrarea 
domeniului public si privat; 
      - referatul cu nr. 9806/22.05.2013, întocmit de 
Corici Sorin - birou ADPP;       
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare;
     - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pub-
lica cu modificările si completările ulterioare;
     - documentaţia tehnico-economica a obiectivului 
de investiţii ,, Sistematizare pe verticala blocuri ANL  
oraş Târgu Cărbuneşti, întocmit de S.C. RONEVA-
CON S.R.L. Tg. Jiu;
     - HG nr.  28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;
         În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă documentaţia tehnico-economica 
a obiectivului de investiţii ,,Sistematizare pe verticală 
blocuri ANL oraş Târgu Cărbuneşti” şi indicatorii 
tehnico-economici cuprinşi in documentaţie, con-
form anexei nr.1. 
    Art.2.- (1) Se aprobă iniţierea procedurii de achiziţie 
privind atribuirea contractului de lucrări având ca 
obiect „Sistematizare pe verticală blocuri ANL  oraş 
Târgu Cărbuneşti” - Etapa I,  conform devizului pe 
obiect Etapa I, prevăzut în anexa nr.2, cu termen de 
execuţie  90 de zile si plata pe un termen de  2 ani, 
respectiv 2013 si 2014. Procedura de atribuire este 
cerere de oferte, conform OUG 34/2006 modificata.
(2) Creditele bugetare aferente plăţilor ce se vor efec-
tua pe anul 2014, se vor aproba cu prioritate pe primul 
trimestru în BVC al  anului 2014.
    Art.3.-  Anexele  nr.1 şi nr. 2  fac parte integranta 
din prezenta hotărâre.
    Art.4.-  Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si com-
partimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr 

de  2  locuinţe  pentru tineri,  destinate închirierii

Consiliul Local al   oraşului Tg.Cărbuneşti, Având 
în vedere : 
- proiectul de hotărâre;- rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism 
Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- Procesul verbal nr.9557/05.04.2013 înaintat de 
comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 
repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin 
dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări 
prin HCL 77/2012; 
- Procesul verbal de  recepţie la terminarea lucrărilor  
nr.  19836/29.11.2012;
- Protocolul de predare-primire a obiectivului de 
investiţii  „Locuinţe pentru tineri, destinate închiri-
erii”  nr. 20975/19.12.2012;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, re-
publicata, cu modificările si completările ulterioare

 si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii privind locuinţele . 
- HCL nr. 44/25.04.2013 privind aprobarea listei 
solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii;  
-  art. 8 alin (2) si( 3)din prevederile Legii 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
, republicata , cu modificările si completările ulterio-
are  ;
- prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4  
din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare 
a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru  Locuinţe , republicata , cu 
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti  
nr.129 /2008 privind aprobarea criteriilor pentru sta-
bilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor 
de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tineri , 
destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti   si a listei  
cu actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe 
trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor;

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- (1) Se aprobă Lista de repartizare a unui 
număr de 2 locuinţe pentru tineri, destinate închiri-
erii, situate pe strada Pădurea Mamului nr. 11, bl. 
ANL,  sc.4, apt.3 şi strada Mitropolit Nestor Vor-
nicescu nr. 2, sc.B, apt.4  conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
                 (2) Lista  va fi adusa la cunoştinţa publica  
prin afişare la sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 
Contestaţiile cu privire la Lista de repartizare se vor 
adresa primarului,  în  termen de 7 zile de la afişarea 
listei. Soluţionarea contestaţiilor se va face in termen  
de 15 zile  de la primire, in condiţiile legii.
    Art.2.- Repartizarea efectivă pe apartamente se va  
face de către primarul oraşului şi compartimentele de 
resort  prin tragere la sorţi  în ordinea descrescătoare 
a punctajului obţinut de către fiecare solicitant.
    Art.3.- Se împuternicesc  primarul si compartimen-
tele de resort din aparatul de specialitate al acestuia   
pentru încheierea contractelor de închiriere.
    Art.4.-  Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compar-
timentele de resort din cadrul primăriei vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor 

şcolare pentru anul 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
       - adresa nr. 823(9034)/09.05.2013 din partea 
Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”;
       - adresa nr. 448/22.03.2012 a Şcolii Gimnaziale 
„George Uscătescu”;   
       - prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei 
naţionale;  
       - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretu-
lui şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobar-
ea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a 
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, ti-
neretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011;
      - prevederile Legii nr. 5/2013 bugetului de stat pe 
anul 2013;
      - prevederile  Legii nr.273/2006, actualizată 
privind finanţele publice locale; 
- HCL nr. 27/27.03.2013 privind aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti

 pe anul 2013;   

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- Pentru anul 2013 se aprobă acordarea 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat, după cum urmează:
         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”: 
    -83 burse de merit  în cuantum de 12 lei/luna
     -3 burse de studiu în cuantum de  10 lei/luna
    -2 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/luna
 B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” 
         -156 burse de merit  în cuantum de 13 lei/luna
    -9 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/luna
   Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de re-
sort 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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
reactualizate „REABILITARE STRADA PIEŢII, 
TG.CĂRBUNEŞTI” - Intersecţia cu Şcoala Genera-
la George Uscatescu - Intersecţia cu DN 67B  (Staţia 

Petrom)

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive;
      - Raportul de specialitate
      - referatul cu nr. 9856/23.05.2013 întocmit de 
Corici Sorin-birou ADPP;        
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare;
      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica cu modificările si completările ulterioare ;
      - documentaţia tehnico-economica pentru 
atribuirea contractului de lucrări  ,,REABILITARE 
STRADA PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia 
cu Şcoala Generala George Uscatescu - Intersecţia 
cu DN 67B (Staţia Petrom) întocmita de S.C DRUM 
CONCEPT SRL Bucureşti;
      - HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aproba documentaţia tehnico-economi-
ca reactualizata ,,REABILITARE STRADA PIEŢII, 
TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia cu Şcoala Generala 
George Uscatescu- Intersecţia cu DN 67B (Staţia 
Petrom) şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi in 
documentaţie.
    Art.2.- Se aprobă iniţierea procedurii de achiziţie 
privind atribuirea contractului de lucrări având 
ca obiect ,,REABILITARE STRADA PIEŢII, 
TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia cu Şcoala Generala 
George Uscatescu- Intersecţia cu DN 67B (Staţia 
Petrom) prin încheierea unui acord cadru pe o durata 
de 4 ani (2013-2016), in baza căruia se vor încheia 4 
contracte secvenţiale de lucrări pe fiecare an in parte, 
in funcţie de creditele aprobate in BVC al oraşului 
pe anii: 2013, 2014, 2015, respectiv 2016. Procedu-
ra de atribuire este cerere de oferte, conform OUG 
34/2006 modificata.
     Creditele bugetare pentru plata lucrărilor ce se vor 
executa pe anii 2014, 2015 si 2016, se vor aproba 
cu prioritate in BVC al oraşului pe anii 2014, 2015 
respectiv 2016.
    Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si com-
partimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.
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Date fiind zilele caniculare înregistrate în decursul lunii iunie, atât la nivelul judeţului nostru cât 
şi în toată ţara, primăria Târgu Cărbuneşti a decis să vină în ajutorul cărbuneştenilor şi nu numai, 
amplasând în faţa primăriei, în toate zilele când temperatura depăşeşte 35 grade Celsius, în inter-
valul orar 8,00-16,00, un loc umbrit, un cort nou achiziţionat, unde trecătorii au primit apă rece şi 
asistenţă medicală gratuită, oferite de asistenţii medicali din cadrul primăriei.
Iniţiativa a fost apreciată de trecătorii toropiţi de căldură, care s-au bucurat de un pahar de apă 
rece, si eficientă pentru câteva persoane care, datorită expunerii prelungite la soare, au necesitat 
îngrijire medicală.
Pentru evitarea altor probleme datorate perioadei de căldură excesiva, autorităţiile locale vă 
recomandă consumul zilnic de lichide (între 1,5 - 2 litri de lichide), fără a aştepta să apară senzaţia 
de sete, şi evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare.

Apă rece pe timp de caniculă

C.S. Gilortul Tg. Cărbuneşti vicecampioană în Liga a-IV-a
Echipa a avut o evoluţie de excepţie pe durata Campionatului Ligii a –IV-a, ediţia 2012-2013 , unde a realizat 19 de victorii,  4 jocuri s-au încheiat la 
egalitate şi a avut 3 infrangeri, totalizând 61 de puncte şi un golaveraj foarte bun  86 goluri marcate 
şi doar 19 primite, ocupând locul II la o distanţă de 12 puncte de ocupanta locului I –Stiinta Turce-
ni. Tot cu această adversară, Gilortul Tg. Cărbuneşti a jucat şi Finala Cupei României, disputată la 
Baia de Fier, meci închiat, din păcate cu înfrângerea echipei noastre la lovituriile de departajare.
Tot aici mai putem menţiona şi rezultatele bune obţinute de echipa de juniori ai echipei de fotbal 
locale, Gilortul Tg. Cărbuneşti, antrenaţi de Meliţă Mircea, care în primul an de la înfiinţare a reuşit 
să ocupe locul 6 in liga a IV-a de juniori, cu 52 de puncte.
 Lotul echipei de fotbal Gilortul ocupatanta locului secund din Liga a IV-a, în anul competiţional 
2012-2013: Antrenori: RADULESCU ION(plecat in etapa a XIX-a, dar care a avut o contribuţie 
importantă în rezultatele obţinute), MUNTEANU CONSTANTIN SI DUDAU CIPRIAN.
Echipa: TARHAT ADRIAN, ANDRONACHE ALEXANDRU, BUCUR ION, GEAMANTAN 

MIHAIBOGDAN, LU-
CEAN ION ROBERT, 
TAIFAS DORIN COS-
MIN, MARGHIDAN 
RADU MIHAI, ALMA-
JANU DUMITRU DARIUS, MELIŢĂ MIRCEA, STEFAN DUMITRU ALEX-
ANDRU, BEJINARU PETRE COSMIN, SCURTU BOGDAN ALEXANDRU, 
FUGARU DRAGOS, TIRON ROBERT DUMITRU, DRAGOTOIU CATALIN 
ION, RUSU RAZVAN MARIAN, CHIRIAC PAUL BOGDAN, BRANDIBUR 
EMIL SORIN, MURARU MADALIN COSMIN, SANDA MARIAN DANIEL, 
CILICA VIOREL ALEXANDRU, BERESCU ION AURELIAN.
 Multumim acestor sportiv,antrenori, oameni din conducerea 
clubului,sponsori,consilieri locali,  care s-au implicat in buna funcţionare a echi-
pei de fotbal C.S Gilortul Tg-Carbunesti.
Venim in continuare cu rugamintea sa fiti alaturi de aceata echipa de fotbal dar 
si de sport in general , pentru a putea pe viitor sa construim  din nou o frumoasa 
echipa care sa joace in esaloanele superioare.

Iată că după cum probabil a-ţi observat, la sfârşitul lunii iunie au început lucrările de reabilitare (asfaltare, 
evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) str. Minerilor – conform proiectului “Reabilitare  străzi şi amena-
jare parcări zona blocuri”. 
Un proiect destul de complex, finanţat din bugetul local, care va schimba complet aspectul zonei, proiect 
în cadrul căruia se va reabilita etapizat toată zona blocuri (str. Minerilor, Pandurilor, Petrolistilor, Pădurea 
Mamului) . Aceast proiect constă mai exact în reablitarea 
carosabilului existent cu beton asfaltic încadrat cu borduri 
din beton ciment prefabricate. Vor fi reabilitate parcajele 
existente cu beton asfaltic şi vor fi create alte noi locuri de 
parcare.  Trotuarele existente realizate din beton ciment 
vor fi încadrate cu borduri prefabricate, borduri ce vor fi 
montate la acelaşi nivel cu suprafaţa îmbrăcămintei trotu-
arului, iar panta transversală va dirija apele spre spaţiile 
verzi sau spre guriile de scurgere proiectate. În acelaţi 
timp vor fi realizate şi trotuare noi din beton ciment în-
cadrate la fel, de borduri prefabricate. 
Lucrările la această porţiune de drum vor fi demarate pe o 
perioadă de 30 de zile, rezultatul obţinut va fi asemănător 
cu strada Bradului, reabilitată anul trecut. Totodată, la în-

ceputul lunii iulie, vor începe lucrările la un alt proiect propus de administratia publică locală pentru 
anul acesta. Este vorba de sistematizarea pe verticală a blocurilor ANL de lângă stadion, blocuri ce au 
fost date în folosinţă la sfârşitul anului trecut. Un alt proiect, destul de complex, şi anume modernizare Strada Pieţii, sperăm să se deruleze tot în cursul 
lunii iulie. Iată că promisiunea edilului oraşului de a asfalta cel puţin două străzi pe an, în oraşul nostru, este îndeplinită şi anul acesta. 

Administraţia publică vă anunţă



Gazeta de Cărbuneşti, Iunie 2013- 4

Sfârşit de an şcolar
 Elevii de la Şcoala Generală “George Uscatescu“ au marcat, pe data de 21 iunie, 
finalul anului şcolar 2012-2013. La serbare au participat elevi, părinţi, cadre didac-
tice si autorităţi locale.
Evenimentul a debutat cu intonarea imnului naţional al României, în prezenţa cor-
pului pro-
fesoral şi al 
păr in ţ i lo r , 
urmat de 
festivitatea 
de premiere 
şi înmânare 
a diplomelor 
pentru rezul-
tatele deose-
bite obtinuţe 
la învăţătură 
şi purtare. 
T o t o d a t ă , 

copiii au fost răsplătiţi cu diplome şi daruri pregătite de conducerea şcolii, pen-
tru rezultatele obţinute pe parcursul anului şcolar la numeroase concursuri 
extraşcolare.
Primăria Târgu Cărbuneşti i-a premiat totodată cu premii in bani pe elevii Şcolii 
Generale “George Uscatescu“ cu rezultate excepţionale obţinute la olimpiadele şcolare desfăşurate, precum si pe cei cu rezultate deosebite în întreceri-
ile sportive la care au fost prezenţi. Şi odată cu finalul anului şcolar pentru absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a, încep emoţiile examenelor finale, şi 
totodată un nou pas în viaţă. Nu trebuie uitat că, examenul de Bacalaureat, graţie edilului local, se desfăsoară în oraşul nostru, astfel elevii noştrii numai 
trebuie să facă naveta în alte locaţii pentru acest examen. În acet sens administraţia locală, urează tuturor  “Multă Baftă!”, şi sperăm ca rezultatele de anul 
acesta să fie cel puţin la nivelul celor de anul trecut.

Anunţ
Promoţia 1973 a Şcolii Generale Tg. Cărbuneşti organizează ÎNTÂLNIREA LA 40 DE ANI DE LA ABSOLVIRE, pe data de 13 iulie ora 1000.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la colegii din comitetul de organizare:
Vaduva Vasile Paul-0729330709, e-mail: paul.vaduva@yahoo.com;
Pavel Cristian-0729160303.

"Cu viaţa mea apăr viaţa"
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj a organizat la îceputul lunii iunie etapa judeţeană a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu 
viaţa mea apăr viaţa”. Primele locuri ale podiumului au fost ocupate anul acesta de elevii de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ţicleni şi cei de la Liceul Teh-
nologic Ţicleni. Şcoala Gimnazială „Voievod Litovoi” din Târgu-Jiu a găzduit etapa judeţeană a concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa”, concurs cu 

tematică de protecţie civilă la care au participat circa 10 echipe, câştigătoare ale etapei 
pe localitate. Concursul a constat în susţinerea a trei probe, una teoretică şi două practice 
(transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe distanţa de 50 m; deplasarea cu 
masca pe figură într-un raion de obstacole). În urma desfăşurării celor trei probe, la cic-
lul gimnazial pe primul loc s-a clasat echipa Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Ţicleni, urmată de 
echipa Colegiului Tehnic Mătăsari, cea a Colegiului Naţional „George Coşbuc” Motru 
şi cea a Liceului de Artă „Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu. La liceu, primul loc a fost 
ocupat de echipa Liceului Tehnologic Ţicleni, locul II de echipa Colegiului Naţional „Tu-
dor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti iar locul III de echipa Colegiului Naţional „Gheorghe 
Tătărăscu” Rovinari.
A doua zi dupa acest concurs a avut loc faza judeţeană a Concursului „Prietenii pompier-
ilor”, unde au participat peste 100 de elevi din judeţul Gorj. 
Competiţia s-a desfăşurat pe Stadionul Municipal Târgu-Jiu. Echipajele formate din câte 
10 elevi au trebuit să treacă de trei probe: proba teoretică, pista de îndemânare peste ob-
stacole şi ştafeta de 400 m 
cu obstacole. Pe primul loc 
s-a clasat echipajul Şcolii 

Gimnaziale „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu (fete) şi cel al Şcolii Gimnaziale Slivileşti 
(băieţi). Pe a doua treaptă a podiumului au urcat echipajele Şcolii Gimnaziale Slivileşti 
(fete) şi Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu (băieţi), iar locul III a fost 
ocupat de reprezentanţii Şcolii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu (fete) şi cei 
ai Şcolii Gimnaziale Săcelu (băieţi). De asemenea, au mai fost acordate două menţiuni; 
una a revenit reprezentanţilor Şcolii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu (fete) iar 
cealaltă echipajului Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Uscătescu” Târgu-Cărbuneşti (băieţi).  
Concursul are un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării îm-
potriva incendiilor, organizându-se în scopul: dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de 
apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al 
promovării atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, formării şi 
dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive şi atragerii unui număr mare de elevi la 
desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.


