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Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi" Ediţia a XXXIV -a 
Ajuns la cea de-a 34-a ediţie, festivalul îl omagiază pe Tudor Arghezi şi îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii 
valorice a scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei argheziene, în ţară şi peste 
hotare. Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeţilor în arghezologie din ţară, precum şi vorbitorilor de 
limbă română din comunităţile de peste graniţe, cu preocupări în domeniu.
 Iniţiat în 1980 cu prilejul Centenarului Tudor Arghezi, de Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Gorj prin 
Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă, sub auspiciile Uniunii Scriitorilor, respec-
tiv a Asociaţiei Scriitorilor din Craiova, Festivalul-concurs de creaţie literară „Tudor Arghezi” a fost conceput şi s-a desfăşurat 
bianual (1980, 1982), însă, datorită marelui ecou trezit în rândul creatorilor dornici de afirmare, a devenit, începând cu 
a treia ediţie, anual (1983). Încă de la început, în cadrul Festivalului, pe lângă concursul propriu-zis de creaţie literară, 
deschis tuturor genurilor, au avut loc lansări de publicaţii (reviste şi cărţi), sesiuni de comunicări ştiinţifice,vernisaje de 
expoziţii, vizite de documentare, întâlniri cu personalităţi din sfera culturii şi artei, dar şi cu iubitorii de muzică şi poezie în 
diferite localităţi ale judeţului (Tg.-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, Motru, Rovinari, Novaci).
Festivalul-concurs a fost organizat de Consiliul Judeţean Gorj și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Gorj, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România și Institutul Cultural Român, având ca parteneri: 
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”,  Consiliul Local şi Primăria oraşului Târgu-Cărbuneşti, Ansamblul Profesionist ”Doina 
Gorjului” și Liga Culturală ”Fii Gorjului” din București. 
Şi în acest an programul festivalului s-a desfăşurat în perioada 29 mai- 1 iunie, la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, localitatea 
de obârşie a scriitorului, având colaborarea Uniunii Scriitorilor din România.

Invitaţii acestui festival au fost: Hanane Aad (LIBAN); Paul Aret-
zu; Balazs F. Attila (UNGARIA); Mihai Amaradia; AUrel Antonie; 
Mircea Bârsilă; Gelu Birău; Elena Brădiștenu; Olimpia Bratu; 
CR. George Brebenel; Ion Căpruciu; Zenovie Cârlugea; Livius 
Ciocârlie; Gabriel Cosoveanu; Zoe Elena Deju; George Drăgehscu; Nicolae Dragoș; D-tru 
Draica; Marian Drăghici; Adrian Frățilă; Horia Gârbea; Viorel Gârbaciu; Gheorghe Grig-
urcu; Ivan Cancev (Bulgaria); Eliza Macadan (ITALIA); Stefan Melancu; Miroslav Mincev 
(bulgaria); Ion Mocioi; Gabriel Moisescu; Evgheni Nedev (BULGARIA); Al. Păsărin; Vasile 
Pontea; Ion Popescu Brădiceni; Spiridon popescu; Lazăr popescu; Florian Siaoc; Ognen 
Stamboliev (BULGARIA); Ion Simuț; Valentin Talpalaru; Ion Trancău; Vasile Vasiescu; Ivan 
Velcev(BULGARIA); Elena Velikova (BULGARIA); Peter Waugh (AUSTRIA/ ANGLIA)
Festivalul a cuprins un vernisaj de artă plastică (artiști din Bulgaria), un colocviu dedicat 
operei argheziene, un podium poetic al invitaților și laureaților, lansarea unui album liric 
cu poezia lui Arghezi în italiană (traducere Eliza Macadan),  vizite la obiective culturale 
din județul Gorj .

”Izbânda minții” Asfaltare Strada Pandurilor 

Administrația publică locală, a finalizat luna aceasta lucrările de reabili-
tare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) la Str.Pandurilor 
și parțial Minerilor, conform proiectului “Reabilitare străzi şi amenajare 
parcări zona blocuri”. Acest proiect a constat mai exact în reabilitarea 
carosabilului existent cu beton asfaltic încadrat cu borduri din beton ci-
ment prefabricate. Au fost reabilitate parcajele existente cu beton asfal-
tic şi create alte noi locuri de parcare. Trotuarele existente realizate din 
beton ciment au fost încadrate cu borduri prefabricate. Totodată s-au 
realizat şi căile de acces în blocuri din beton ciment încadrate de borduri 
prefabricate. Valoarea lucrărilor investiții s-a ridicat la suma de 370.000 
lei, sumă susţinută exclusiv din bugetul local.  

În perioada 16-18 mai 2014, în cadrul concursului interjudețean de 
matematică Sever- Aurel Groze, de la Beclean, județul Bistrița Năsăud, 
au reprezentat Gorjul și respectiv Cărbuneștiul cu rezultate extraordin-
are, elevi ai Școlii Gimnaziale nr.1 ”George Uscătescu” Tg.Cărbunești, sub 
îndrumarea profesorului de matematică Șendroiu Florin.
La acest concurs au participat peste 300 de elevi din județele: Bistrița-
Năsăud, Cluj, Gorj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș..
Astfel elevii noștri au obținut rezultate exceptionale, fiind premiati:
Petec Răzvan, clasa a-V-a C-medalie de argint, la fel și Sucitu Dragoș- cla-
sa aVI-a B și medalie de bronz Șendroiu Bogdan, clasa a VIII-a B.
Felicitări tuturor și succes pe viitor!
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Mai-Iunie 2014

 HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli  al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014

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 biroului contabil-
itate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2014;
-Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice lo-
cale cu completările şi  modificările ulterioare;
- Decizia nr. 3 din 16.05.2014 privind redistri-
buirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal
înregistrată cu nr. 7.802/20.05.2014; 
- Adresele nr. 1234 şi 1235/19.05.2014 
emise de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” în-
registrate la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 7.692 şi 
7.693/19.05.2014; 
- Adresa nr.3.019/23.05.2014 emisă de Spita-
lul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată 
la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 8.006/26.05.2014; 
- contul de execuţie  la data de 19.05.2014 ;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă  modificarea  bugetului local 
de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 
anul 2014, pe capitole bugetare, conform anexei nr. 
1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
    Art.2.- Se aprobă  modificarea  bugetului local 
de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile  pe anul 2014, 
conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetu-
lui de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate  
din venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 63,10 
mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).
    Art.4.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asig-
ura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      

HOTĂRÂRE
privind reabilitarea Grădiniţei nr. 1 cu orar nor-
mal din strada Trandafirilor nr. 55 prin programul 
„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între 

viaţa profesională şi viaţa privată”

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 adminis-
trarea domeniului public si privat;   
      - referatul cu nr. 9513/16.06.2014, întocmit de 
Corici Sorin-birou ADPP;        
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile si completările ulter          
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica cu modificarile si completările ulterioare;
          - Programul „Promovarea egalităţii de gen şi a 
echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată”, 
conform protocolului 38 b la Acordul SEE; 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Luând act de prevederile programului „Pro-
movarea egalităţii de gen  şi a echilibrului între viaţa 
profesională şi viaţa privată”, finanţat prin mecanis-
mul financiar SEE (2009-2014), Consiliului Local al 
oraşului Târgu Cărbuneşti hotărăşte participarea 
în cadrul acestuia cu reabilitarea Grădiniţei cu orar 
normal din strada Trandafirilor nr. 55 şi îşi asumă 
sustenabilitatea  proiectului pentru o perioadă de 
minim 5 ani de la finalizare acestuia.
    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind reabilitarea Grădiniţei IAS din strada  Plopi-
lor nr. 19 C prin programul  „Promovarea egalităţii 
de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi 

viaţa privată”

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 administra-
rea domeniului public si privat; 
          - referatul cu nr. 9513/16.06.2014, întocmit de 
Corici Sorin-birou ADPP;        
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile si completările ulte
          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica cu modificarile si completările ulterioare ;
          - Programul „Promovarea egalităţii de gen şi a 
echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată”, 
conform protocolului 38 b la Acordul SEE; 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Luând act de prevederile programului „Pro-
movarea egalităţii de gen  şi a echilibrului între viaţa 
profesională şi viaţa privată” finanţat prin mecanis-
mul financiar SEE (2009-2014), Consiliului Local al 
oraşului Târgu Cărbuneşti hotărăşte participarea 
în cadrul acestuia cu reabilitarea Grădiniţei IAS din 
strada  Plopilor nr. 19 C şi îşi asuma sustenabilitatea  
proiectului pentru o perioadă de minim 5 ani de la 
finalizare acestuia.
    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind atribuirea contractelor  de lucrări

 ,,Sistematizare pe verticala blocuri ANL  oras 
Târgu Cărbuneşti” şi „Construire Magazie Şcoala 

Gimnazială George Uscătescu”

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 administra-
rea domeniului public si privat;
          - referatul cu nr. 9512/16.06.2014, întocmit de 
Corici Sorin-birou ADPP;     
   - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile si completările         

 - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pu-
blica cu modificarile si completările ulterioare ;
          -  analizând documentaţia tehnico-economica 
a obiectivului de investiţii ,, Sistematizare pe ver-
ticala blocuri ANL-Etapa 2  oraş Târgu Cărbuneşti, 
întocmit de S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- (1) Se aprobă atribuirea contractului de 
lucrări ,,Sistematizare pe verticala blocuri ANL  oraş 
Târgu Cărbuneşti”- Etapa 2, conform art.19 din 
OUG 34/2006 modificata, cu plata pana la 31 mar-
tie 2015.
       (2) Creditele bugetare aferente plaţilor 
ce se vor efectua pe anul 2015, se vor aproba cu pri-
oritate pe primul trimestru în Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al oraşului pe anul 2015.
    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de lucrări 
„Construire Magazie Şcoala Gimnazială George 
Uscătescu”, urmând ca la rectificarea bugetară 
din trimestrul al-III-lea 2014 să se majoreze cred-
itele bugetare la capitolul 65.02.04.01. cu suma de 
10.000 lei.
    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014

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 biroului contabil-
itate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2014;
-Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice lo-
cale cu completările şi  modificările ulterioare;
- Adresa nr. 132/28.05.2014, emisa de CS 
Gilortul Tg.Cărbuneşti, înregistrata la Primăria 
Tg.Cărbuneşti cu nr. 8.303 / 30.05.2014;
-referat nr. 8.481/03.06.2014, întocmit de d-l Do-
brota Vasile, referent in cadrul Centrului Cultural 
„Tudor Arghezi”;
- contul de execuţie  la data de 12.06.2014 ;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă  rectificarea şi modificarea  
bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului 
Tg.Cărbuneşti  pe anul 2014, pe capitole bugetare, 
cu suma de + 58,73 mii lei,  conform anexei nr. 1
    Art.2.- Se aprobă rectificarea si modificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 
finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma 
de + 30,00 mii lei,  conform anexei nr. 2
    Art.3.- Se aprobă programul de investiţii propuse 
a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.3
    Art.4.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asig-
ura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      
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Echipa noastră de fotbal, Gilortul Târgu Cărbunești a realizat eventul în se-
zonul competițional 2013-2014. La finalul campionatului  a primit titlul de 
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 a jucat și Finala Cupei României - faza judeteana, care s-a dis-
putat la Bustuchin  împotriva echipei Vulturii Farcasesti, partidă căștigată de 
echipa noastră cu scorul de 2-0. 
Din păcate, echipa noastră a ratat promovarea în Liga a 3-a. La meciul de baraj 
disputat la Slatina contra echipei mehedințene, Minerul Mehedinți, echipa 
noastră a evoluat cu dorința de a demonstra că merită să facă pasul spre liga 
a 3-a și a avut o evoluție poate peste așteptările multora și doar ghinionul a 
făcut ca în eșalonul superior să promoveze Minerul Mehedinți. 
Partida a trecut de timpul regulamentar de joc cu un scor alb, fără goluri, echipa nostră dominând meciul și ratând exasperant, Minerul Mehedinți 
mărginindu-se doar la a apăra cu orice preț acel 0-0. Însă înaintea pauzei dintre cele două reprize de prelungiri, echipa mehedințeană a marcat două 
goluri norocoase, care au năruit speranțele echipei cărbuneștene.
Din păcate,Gilortul va reveni în Liga a IV-a gorjeană pentru sezonul competițional 2014-2015, sperăm cu rezultate mai bune decât cele obținute anul 
acesta.

 Lotul echipei de fotbal Gilortul campioana din Liga a IV-a, în anul competiţional 
2013-2014:
Portari:Munteanu Constantin si Cimpoieru Alin
Fundaşi: Lucean Ion Robert, Gioaga Bogdan Gabriel, Brandibur Emil Sorin, Pre-
doi Daniel;
Mijlocaşi: Stefan Dumitru Alexandru, Fugaru Dragos, Chiriac Paul Bogdan, 
Dragotoiu Catalin Ion, Sanda Marian Daniel, Marghidan Radu Mihai, Găman 
Mario, Marin Ion;
Atacanţi: Tarhat Constantin Adrian,Almajan Dumitru Darius, Tiron Robert Du-
mitru, 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 - Eventul in sezonul competițional 2013-2014

Din păcate pe raza orașului au avut loc în perioada recentă câteva acte de vandalism. Mai precis, după episodul cu fântâna din Parcul Stejeret care 
a rămas atât fără sistemul de scoatere a apei precum şi fără găleata, cel mai probabil pentru a fi valorificate, la centrele de colectare a fierului vechi;
acum a venit rândul locurilor de joacă precum și a câtorva lâmpi ale sistemului de iluminat stradal să fie devastate de huligani, că altfel nu îi putem 
numi pe cei cărora părinții, nu le-au oferit o educație civilizată. 
Bancile instalate în locurile de joacă precum și gardul imprejmuitor au căzut pradă furiei celor care distrug, cu bună știință, tot ce le iese în cale, fără 
să le pese că cineva ar putea sa îi surprindă. Bucați întregi din lemnul montat pe cateva dintre aceste banci au fost rupte și luate. Aceeasi situație au 
avut-o și lămpile, nou montate, a caror valoare este de 600 ron/bucata, ale stâlpilor de iluminat stradal de pe aleea pietonala ce duce spre liceu, care 
au sfârșit, lovite cel mai probabil cu pietre de către oameni din cea mai joasă speță socială. 
E o rusine faptul ca nu suntem in stare sa ne pastram bunurile. Deja autoritățile au în vizor câtiva suspecți, care sunt monitorizați. Totodată aducem 
aminte tuturor amatorilor de distrugere a unui bun public, că, distrugerea sau degradarea unui bun public se pedepsește cu inchisoare sau amendă. 
În perioada următoare se vor face echipe mixte de patrulă pentru combaterea acestor acte de huliganism.

Acte de vandalism in Târgu Cărbunești

Apă pentru cărbuneșteni

De curând, Primaria Târgu Cărbunești a finantat si demarat actiunea de montare a 3 cismele strad-
ale., cu un design modern și aspectuos, în același timp, fără a se face risipă de apă, întru-cât acestea  
funcționează numai la actionarea manuală a robinetului.
Cișmelele au fost instalate in zonele centrale ale orasului intens circulate de pietoni respectiv: pe 
aleea din fața parcului primăriei, în stația de microbuz din zona blocuri și în stația de microbuz din 
zona Băncii BRD. Să sperăm că acestea vor ajuta personele însetate, mai ales că ne aflăm în perioada 
de vară, cand temperaturile ridicate, necesită un consum mare de apă.
Au fost montate doar trei astfel de cișmele, urmând ca în viitor, numărul acestora să crească pen-
tru a acoperi toată zona orașului. Acest lucru se va înfăptui numai dacă acestea 3 montate își vor 
dovedi utilitatea și nu vor fi vandalizate de huliganii care se pare că își bat joc de munca și bunăvoința 
autorității publice locale.
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Tudor Arghezi- Apicultorul
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Cum este în obicei, momentul cu cea mai mare încărcătură emoţională l-a reprezentat Gala Laureaţilor, care a avut loc la Târgu Cărbunești, ca de 
obicei în ultima zi a festivalului .
Președinții juriului împreună cu Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, Mihai Viorel Mazilu, şi directorul festivalului, Ion Cepoi, au înmânat premii 
laureaţilor celei de a XXXIV ediţii a Festivalului internaţional de literatură “Tudor Arghezi. Laureaţii au fost recompensaţi cu premii şi diplome pentru 
diferitele secţiuni prezente în cadrul festivalului.
Acestia au fost:
-Premiul Naţional de literatură - OPERA OMNIA, pentru scriitori români şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu Cărbuneşti: Livius Ciocârlie 
pentru critică și eseu şi Marian Drăghici pentru poezie.  
-Premiul Tudor Arghezi, pentru Opera Omnia şi titlul de Cetăţean de Onoare, acordate unor scriitori de prestigiu din afara graniţelor ţării:  BALAZS F. 
ATTILA (Ungaria) şi OGNEAN STAMBOLIEV (Bulgaria).
-Premiul OPERA OMNIA atribuit unor scriitori de origine gorjenească, acordat de Liga culturală FIII GORJULUI, Bucureşti, a fost decernat scriitorului 
MIRCEA BÂRSILĂ.
-Premiul OPERA PRIMA (volum de debut în poezie), acordat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, a fost 
obţinut de Simona Dumitrache din Caracal, volum editat de Editura Palimpsest.

-Secţiunea CUVINTE POTRIVITE, pentru volum de poezie în manuscris, acordat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj, nu a fost acordat, suma redistribuindu-se la sectiunea Opera Prima ca Premiul special al juriului pentru volum de debut şi a fost 
obţinut de Gabriel Nicolae Mihăiță din Galați. Volum editat de Editura Charmides.
-SECŢIUNEA BILETE DE PAPAGAL, pentru grupaj de poezie - Premiul I, acordat de CJCPCT 
Gorj, Irina Roxana Georgescu, Constanța.
- Premiul II, acordat de Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” - Marina Popescu, București
- Premiul III, acordat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti - Vasile Pintilie, Piatra 
Neamț
-SECŢIUNEA DE ARGHEZOLOGIE, Premiul, acordat de Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, a fost obţinut de prof. dr. Ion Simuț
-SECŢIUNEA DE PROMOVARE A OPEREI ARGHEZIENE ŞI A FESTIVALULUI, patru  premii, acor-
date de CJCPCT Gorj: 
- Peter Waugh (Marea Britanie), 
- Hanane Aad (Liban), 
- Eliza Macadan (Italia), 
- Ivan Kancev (Bulgaria)
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Joi, 12.06.2014, o zi călduroasă de vară, cu lumină şi căldură din abundenţă, sub soarele sclipitor al 
lui cireşar. La iniţiativa domnului profesor-muzeograf Albinel Firescu, la Tg. Cărbuneşti, în grădina 
Mănăstirii, a avut loc o frumoasă activitate dedicată marelui maestru al ‚cuvintelor potrivite’, Tudor 
Arghezi.
În parteneriat cu Şcoala Generală ‚George Uscătescu’, cu Biblioteca orăşenească, cu Autoritatea 
locală şi, nu în ultimul rând, cu Mănăstirea, muzeograful Albinel Firescu s-a deplasat cu întreaga 
familie (inclusiv cu ‚apicultorul’ de mâine, fiul de doar 2 luni) la Mănăstirea Cămărăşeasca unde elevii 
din clasele a III-a B, a II-a C, a IV-a C, coordonaţi de doamnele învăţătoare Buligiu Camelia, Vlăduţescu 
Alina, Crau Rodica, însoţiţi de doamna directoare a Scolii generale, Cristina Drăghici, care este 
inițiator al proiectului „After School”,  au recitat poezii şi au dezvăluit curiozităţi din viaţa albinelor.
Domnul Primar, jr. Mihai Viorel Mazilu, s-a adresat tuturor prin a mulţumi pentru această activitate 
ce are loc în urbea cărbuneşteană.
Invitaţi, precum dl. profesor Mocioi, cel care a adus o contribuţie importantă la înfiinţarea muzeului 
în 2007, a spus câteva cuvinte despre casa de la Mărţişor a familiei Arghezi, devenită muzeu, precum 
şi despre îndeletnicirile din gospodăria marelui poet.
Au fost dezvăluite şi câteva secrete din arta culinară, precum şi anumite tabieturi zilnice ale po-
etului. Dintre acestea s-a amintit că la Mărţişor se servea supă cremă de mazăre cu mentă, după o 
reţetă adusă de poet din Elveţia, apoi ciorbele moldoveneşti gătite de soţia lui Arghezi, Paraschiva, 
erau servite cu zer din vasul de brânză pregătită în gospodărie, vas în care se puneau 2-3 ardei iuţi 
ce dădeau un gust aparte (reţetă arăbească luată dintr-un almanah gastronomic), muştarul era con-
sumat pe felii de pâine prăjită, ş.a.m.d. Deşi, la început, elevii s-au temut de albine, totuşi unii mai 
curajoşi, ghidaţi de Gabriela, fiica organizatorului activităţii, au pornit spre stupi, unde ‚apicultorul’ 
Albinel Firescu, cu măiestrie le-a arătat copiilor din secretele stupului, prin scoaterea unei rame, 
explicându-le copiilor aspecte din munca migăloasă a acestor minunate ‚gospodine’.
Celor curajoşi li s-a pus mască specială şi li s-a dat câte un trăntor în căuşul palmei, iar copiii fericiţi alergau către cei mai puţin curajoşi să le arate şi 
lor mica vietate trândavă.
Cu toţii au vizitat bisericuţa de lemn, fiind îndrumaţi de o măicuţă pentru a înţelege valorile spirituale ale lăcaşului de cult.
Toţi cei prezenţi au servit miere cu pâine şi suc preparat de familia Firescu , având ca ingrediente de bază miere, apă, lămâie.
Au fost înmânate tuturor pliante: Tudor Arghezi – Apicultorul şi Tudor Arghezi – Prisaca, oferite de Muzeul Judeţean Gorj, pliante în care elevii au 
avut bucuria de a citi câteva poezii din vol. Prisaca.
Chiar dacă cu toţii s-au aflat sub căldura copleşitoare a soarelui, cei prezenţi şi, mai ales elevii, au dat dovadă de răbdare până la finalul activităţii, 
când au pornit cu toţii pe drumul de întoarcere cu mulţumirea sufletească de a-şi fi îmbogăţit cunoştinţele despre viaţa lui Arghezi, poetul al cărui 
nume a creat, la Tg. Cărbuneşti, spaţiul mirific arghezian în care se află instituţii de cultură şi învăţământ.
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