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Recompensă pentru olimpicii din Târgu Cărbunești
La inițiativa primarului orașului Târgu Cărbunești, elevii care au obținut 
rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile susținute atât de la 
nivel local, județean si chiar National, au vizitat Palatul Parlamentului. 
La aceasta excursie au participat 15 olimpici, care împreuna cu edilul 
orașului, directorul adjunct al Sc Generale George Uscătescu, profe-
sor Sendroiu Florin si asistent medical Popescu Elvis,  au vizitat prima 
clădire administrativa a tarii, si a doua în lume ca suprafaţă , după Pen-
tagon. 
Încă de la început edilul nu a dorit ca aceasta vizita sa fie politizata, 
drept pentru care nu a apelat la nici un reprezentant al forului legislativ, 
ghid in acesta vizita fiind unul din ghizii oficiali ai Palatului Parlamen-
tului.
Elevii au fost entuziasmați de mărimea si frumusețea  acestei clădiri, a  
cărei construcție a durat 14 ani, si la care au fost folosita 1.000.000 m³ 
de marmura, bucurându-se de circuitul normal oferit tuturor grupurilor 
de vizitatori, dar si in plus, de Sala de Plen si Biroul Președintelui Cam-

erei Deputaților. 
Costurile aferente acestei excursii au fost susținute din sponsorizări, 
oameni de bine si cu suflet care apreciază performantele tinerilor in 
educație contribuind pentru materializarea acestei excursii. 
Olimpicii din Tg Cărbunești, au fost pe deplin cuceriți de vizita la Palatul 
Parlamentului, momentul fiind imortalizat de sute de fotografii pe care 
le-au făcut pentru a avea amintire, de la una dintre cele mai frumoase zi, 
așa cum ei înșiși au afirmat.
Excursia la București nu a însemnat numai vizita la Palatul Parlamen-
tului, copii bucurându-se totodată si de vizitarea Mânăstirii Cernica, 
si a lacului care îi poartă numele, pe malul căruia, de altfel, au servit 
împreună prânzul.
Deși drumul pana la București, de regula, este unul obositor, tinerețea 
si energia de care debordează adolescenții in general, au făcut ca la so-
sirea acasă, deși a fost la oră târzie in noapte, aceștia sa fie tot plini de 
energie. 

"Tudor Arghezi-poetul si apicultorul"
Luna aceasta la Muzeul “Tudor Arghezi” din oraș a avut loc cea de-a doua 
ediție a manifestării „Tudor Arghezi-poetul și apicultorul”. Aceasta este o 
manifestare gândită să readucă în atenţia publicului relaţia om-natură. 
De organizarea acestei ediții s-au ocupat Muzeul Județean ”Alexandru 
Ștefulescu”, Consiliul Județean Gorj, Primăria și Consiliul Local Târgu-
Cărbunești.  La Tg-Cărbunești au venit pentru această manifestare: scriitorul 
și publicistul Ion Groșan, profesorul, scriitorul  și publicistul Zenovie Cârlugea, 
scriitorii Spiridon Popescu, George Drăghescu, Florian Saioc, Dumitru Dănău, 
Grigore Haidău, Zoia Elena Deju, Ion Popescu Brădiceni dar și publiciștii Titus 
Stoichițoiu și Cornel Șomâcu.  Unul din pionii importanti ai acestei manifes-
tari este Ion Groșan. A absolvit în 1978 Facultatea de Filologie a Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Face parte din gruparea revistei „Echinox”, 
unde debutează în 1974. Debutează editorial în 1985 cu volumul de povestiri 
Caravana cinematografică. A fost membru al Cenaclului de proză Junimea, 
de asemenea, membru fondator al grupării „Ars Amatoria”. A fost de-a lungul 
timpului profesor, director artistic al studioului de creație cinematografică 

al Ministerului Culturii și redactor la Contrapunct și Academia Cațavencu. În 
prezent este publicist-comentator la cotidianul „Ziua”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. Printre premiile obtinute se pot enumera : 
Premiul pentru debut în proză al Uniunii Scriitorilor din România (1985), Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România (1992). La aceasta 
manifestare au mai participat elevi ai Școlii Gimnaziale ”George Uscătescu” dar și edilul localității, Mihai Mazilu. Cu acest prilej a fost lansat primul 
număr al revistei ”Albinușa”, o interesantă publicație de cultură având ca pretext apicultura. Scriitorul Tudor Arghezi este un îndrăgostit de lumea 
micuţelor vietăţi, fapt pentru care le dedică multe din scrierile lui. Printre micile vietăţi creionate cu multă măiestrie în opera lui un loc de frunte îl 
ocupă albina.

Muzeul “Tudor Arghezi“
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Mai 2015

HOTĂRÂRE
privind abrogarea HCL nr. 25 din 28.02.2011 priv-
ind aprobarea „Regulamentului de instituire şi ad-
ministrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul 
Tg.Cărbuneşti şi satele arondate” modificată şi 

completată prin HCL nr. 16/29.01.2013 

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
      - prevederile  Legii nr.215/2001- privind 
administraţia publica locala, republicata cu 
modificările si completările ulterioare;
      - prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulte-
rioare;
      - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului local al oraşului   Tg.Cărbuneşti aprobat 
prin H.C.L. nr.65/11.07.2012.
      - HCL nr. 25 din 28.02.2011 privind aprobarea 
„Regulamentului de instituire si administrare a tax-
ei speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi 
satele arondate” modificată şi completată prin HCL 
nr. 16/29.01.2013
                În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Începând cu data de 01.01.2016 se abrogă  
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  
nr. 25 din 28.02.2011 privind aprobarea „Regula-
mentului de instituire si administrare a taxei spe-
ciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele 
arondate” modificată şi completată prin HCL nr. 
16/29.01.2013.
    Art.2.- Se aprobă efectuarea unei evaluări a 
activităţii S.C. Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti, so-
cietate înfiinţată ca urmare a implementării proi-
ectului „Staţie de transfer deşeuri Tg.Cărbuneşti” de 
către managerul de  proiect al investiţiei  „Staţie de 
transfer deşeuri Tg.Cărbuneşti”.
    Art.3.- Primarul oraşului şi   compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 
îndeplinirea prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Centrului Cultural „Tudor Arghezi” 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:       
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; 
   - prevederile OUG nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 
143/2007;
- prevederile Legii nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- H.G. nr . 442/1994 privind finanţarea instituţiilor 
publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană , 
ale municipiului Bucureşti si locale, republicată; 
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a 
personalului contractual din autorităţile si 

instituţiile publice;  
-Ordinul  nr.  2193/2004  pentru aprobarea  regu-
lamentelor-cadru  de  organizare  si  funcţionare  a  
aşezămintelor  culturale; 
-O.U.G.  nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-O.G. nr. 26/2012 pentru modificarea O.G. nr. 9/1996 
privind îmbunătăţire a sistemului de finanţare a 
instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat 
sau de la bugetele locale;  
        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  Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Centrului Cultural „Tudor Arghezi” 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
          privind  aprobarea vânzării  locuinţei –apar-
tament  nr. 15 din blocul B1, situat pe strada 
Pădurea Mamului  oraşul  Tg.Cărbuneşti,  întoc-
mirea documentaţiei cadastrale în vederea înscri-
erii  locuinţei în cartea funciara  si întocmirea  unui 

raport de  evaluare 

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 al Serviciului Urbanism 
Gospodărie Urbana,  privind propunerea  vânzării 
apartamentului nr. 15, sc 1, et.4,  bloc B1, str. Padu-
rea Mamului,  oraş Tg.Cărbuneşti- apartament con-
struit  din fondurile statului;
      - cererea cu  nr. 7.207/24.04.2015 a  numitului 
Fulguşin Eduard privind  cumpărarea apartamen-
tului nr. 15, sc.1, et.4,  bloc B1, str. Pădurea Mamului,  
oraş Tg.Cărbuneşti;
      - necesitatea întocmirii documentaţiei cadas-
trale in vederea înscrierii in cartea funciara; 
- necesitatea întocmirii unui raport de  evalu-
are de către un expert autorizat, având in vedere 
modificările art. 16 din Legea 85/1992 privind vân-
zarea de locuinţe si spatii cu alta destinaţie constru-
ite din fondurile unităţilor eco sau bugetare de stat;  
     - prevederile  Decretului-lege nr. 61/1990, cu 
modificările si completările ulterioare, privind vân-
zarea de locuinţe construite din fondurile statului;
     - prevederile Legii nr.85/1992 republicată, priv-
ind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie 
construite din fondurile statului şi din fondurile 
unităţilor economice, republicată,
     - prevederile  Legii 76/1994 pentru modificarea 
Legii 85/1992; 
     - prevederile Legii nr. 244/2011 pentru modifi-
carea art. 16 din Legea 85/1992; 

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.-  Se aprobă vânzarea locuinţei – apartament  
nr.15, sc.1, et. 4,  bloc B1. str. Pădurea Mamului
oraş Tg.Cărbuneşti,  apartament  construit din 
fondul statului,  domnului Fulguşin Eduard.
  Art.2.- Se aprobă întocmirea documentaţiei 
cadastrale  pentru înscrierea în cartea funciară

 a locuinţei.   
  Art.3.- Se aprobă întocmirea unui raport de 
evaluare a locuinţei – apartament  de către un 
expert autorizat. 
  Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind   rectificarea şi modificarea  Bugetului de 
venituri şi cheltuieli  al  oraşului Tg.Cărbuneşti  

pe anul 2015 

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 
buget,contabilitate, resurse umane din cadrul 
instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor 
Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicato-
rilor  privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea  normel-
or metodologice  privind organizarea  şi condu-
cerea  contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe 
anul 2015;
- Legea nr.273/2006  - privind finanţele  publice 
locale  cu completările  şi modificările  ulterio-
are;
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la 
data de 15.05.2015; 
-adresa nr. 3.183 din 20.05.2015 emisă de Spita-
lul orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti, înreg-
istrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.492 din 
20.05.2015; 
- contul de execuţie la data de 15.05.2015;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se  aprobă rectificarea Bugetului local 
de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 253,27 mii lei  şi 
modificarea bugetului local de venituri si chel-
tuieli, respectiv modificări de alocaţii bugetare 
în cadrul capitolelor bugetare, de la un pro-
gram la altul,  conform anexei nr. 1 (formular 
cod 11 si formular cod 11/01).
    Art.2-.Se  aprobă modificarea Bugetului  de 
venituri si cheltuieli al instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2015, respectiv 
modificări de alocaţii bugetare în cadrul capi-
tolelor bugetare, de la un program la altul,  con-
form anexei nr.2  (formular cod 11/02).
    Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de 
investiţii propuse a se realiza în anul 2015, con-
form anexei nr. 3 (formular cod 14).
    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 
instituţiei  şi ordonatorii terţiari  de credite 
vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.
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Cosmetizare arbori de pe raza orasului

Amintiri în suflet leg
30 mai 2015. O zi însorită și călduroasă de primăvară. Foștii elevi PROMOȚIA 1995 , așteaptă cu nerăbdare în fața Colegiului Național Tudor Arghezi 
Tg. Cărbunești , pentru întâlnirea de 20 ani de la terminarea liceului.
- GRĂBIȚI-VĂ!  Nu vreți să întârziați. Este ora 12 , strigă îngrijorat un fost elev. 
Deodată ușa de la intrare se deschide , iar foștii elevi pășesc cu emoții pe coridoarele școlii unde acum 20 ani erau  ,, niște puștani ’’. Intră  în sala de 
clasă unde sunt așteptați de cel care mai înainte îi făcuse o farsă colegului Cristi Popa :
- Unde ești Dary? Suntem în fața liceului , întrebă Cristi Popa.
- Sunt plecat din localitate ajung  într-o oră , zise Dary Ghiță , încercând să fie cât se poate de serios.
- E ora 12 și colegii au ajuns .Trebuia să te ocupi de organizare în clasă pentru primire , spuse pe un ton supărat Cristi.
- Am glumit , sunt în sala de clasă unde aranjez ultimele detalii și vă aștept cu nerăbdare , spuse Dary .
Așadar colegii odată intrați în sala de clasă se așează în bănci privindu-se unii pe alții pe furiș și întrebându-se     ,, mai suntem puștanii de altădată 
sau oameni maturi cu diferite griji ’’. Fostul elev Ghiță Aurelian Dary sună clopoțelul. Ecoul acestuia este atât de profund încât ne face să tresărim.
Ora de dirigenție poate începe. Dirigintele prof. Rogojanu Sabin strigă catalogul. Absentează atât colegi cât și profesori din motive numai de ei știute. 
Le respectăm decizia dar îi așteptăm cu nerăbdare la întâlnirea de 25 ani (mai  2020 ). Alături de dirigintele prof. Rogojanu Sabin  au fost prezenți dar 
au luat și cuvântul : prof. Birău Gabriel  un director cu renume sub cârma căruia Liceul Teoretic Tudor Arghezi a prosperat foarte mult , prof. Crăsnaru 
Benedict și prof. Zorilă Mircea , cărora le purtăm un deosebit respect.  La fiecare strigare de catalog emoția crește punând stăpânire pe toți. Rupând 
treptat firul emoției , absolvenții promoției 1995, astăzi oameni  în toată firea deapănă amintiri. Încet , încet emoția dispare dar amintirile rămân. 
Inițiatorii și organizatorii ;  Cernăzeanu Simona , Popa Cristi , Lincă Mihăiță , Novac Remus , Ghiță Aurelian Dary  au făcut ca această întâlnire să aibă 
efectul pe care fiecare fost elev l-a trăit în suflet , lăsându-le totodată un gust dulce al revederii .
Pe tablă și în inimi au rămas scrise următoarele cuvinte venite din suflet , 
 ’’ Inima noastră călătorește în urmă cu 20 de ani. Sufletul întinerește și retrăiește acele clipe de neuitat... Nu vom uita niciodată frumoșii ANI DE LI-
CEU...’’ , dar și următoarea poezie care să ne țină nostalgici până la întâlnirea de 25 de ani pe care o așteptăm cu drag.
20 ANI
Se scurse timpul repede, și iată
Că mai trecură încă 10 ani
Și 20 de ani de când odată,
Eram în clasă doar niște puștani.

În banca școlii o să stau din nou,
Cu sufletul plecat în amintire
Și parcă mai aud ca un ecou
Cum clopoțelul sună de ieșire!

Și-așa nostalgic parcă spun
C-aș vrea să-ntorc anii din drum,
Să fiu elevul tânăr și nebun,
.................................................................
Dar lasă ... că sunt tânăr și acum!

Ghiță Aurelian Dary

Copacii infrumuseteaza orasul si ne ofera un mediu de viata sanatos. Sunt insa si situatii in 
care acestia pot cauza mari neplaceri. 
Principala problema o reprezinta arborii batrani si foarte inalti dintre blocuri sau din zonele 
dens populate. In timpul unei furtuni este foarte posibil sa cada si sa produca daune majore 
(daca se prabusesc peste autoturisme, garaje, garduri) sau pot produce chiar tragedii.
Pentru a elimina posibilitatea ca arborii batrani sau foarte inalti sa cada din cauza unor situ-
atii meteorologice, primaria Tg. Carbunesti a realizat o actiune de cosmetizare in acest sens.
 Astfel, acolo unde a fost cazul, fie s-au curatat arborii de crengile foarte mari, fie au fost 
taiati definitiv, asa cum a fost cazul unui tei foarte batran de pe strada Plopilor, care nu nu-
mai ca risca din cauza dimensiunilor foarte mari sa darame casa din jurul acestuia, dar la o 
cadere a acestuia, putea  sa rupa stalpi de curent, sa se prabuseasca pe drum, sau mai rau sa 
faca pagube materiale sau chiar omenesti.

La festivitatile prilejuite de încheierea anului scolar, unitatile de învatamânt de pe raza orasului au fost pline de elevi, dascali, parinti si prieteni, at-
mosfera de vacanta plutind în aer. Fiecare eveniment şcolar aduce câte o amintire din viaţa fiecărui elev. 
Emoţia se citea pe faţa tuturor, fiindcă fiecare an scolar îşi pune amprenta asupra elevilor, prin experienţele şi cunoştinţele acumulate de aceştia. 
Pentru unii, sunetul clopoţelului va deveni o amintire de neuitat, momentul absolvirii marcându-le sfârşitul unei perioade din viaţa lor, dar începutul 
uneia noi. Scolarii evidentiati la concursurile si olimpiadele scolare au primit premii si diplome .
Situatia scolara pe clase a fost prezentata succint de fiecare învatator si diriginte, per total rezultatele obtinute fiind foarte bune. Dascalii au înmânat 
premiile si mentiunile celor mai buni elevi, primind în schimb o mare de flori si îmbratisari. 
Dupa fotografiile de grup, copiii si dascalii si-au dat reîntâlnire în toamna, la fel de sanatosi si veseli.
Vacanţă plăcută, copii !!!

Sfârsit de an școlar
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Dupa rezultatele extraordinare ale sezonului competitional 2013-2014, cand 
a castigat eventul la nivel judetean, si anul acesta, echipa noastră de fotbal, 
Gilortul Târgu Cărbunești a realizat eventul, demonstrand ,astfel, faptul ca 
rezultatele din sezonul trecut nu au fost intamplatoare.
Echipa a avut o evoluţie de excepţie pe durata Campionatului Ligii a –IV-a, 
unde , cu bani putini, dar cu daruire sufleteasca si profesionalism din partea 
tuturor, a realizat 21 de victorii, 1 joc s-a încheiat la egalitate şi a avut 2 in-
frangeri, totalizând 64 de puncte şi un golaveraj foarte bun 70 goluri mar-
cate şi doar 19 primite, situându-se la o distanţă de 15 puncte de ocupanta 
locului II –Unirea Crușeț. 
La finalul campionatului a primit titlul de campioană județeană la fotbal, 
câștigând detasat si fără emoții competiția organizată de AJF Gorj în sezonul 
2014-2015. 
Asa cum ne-a obisnuit in ultimii ani, echipa Noastră a jucat și Finala Cupei 
României - faza judeteana, care s-a disputat la Stejari împotriva echipei 
Petrofac Ticleni. 
Echipa noastră a evoluat cu dorința de a demonstra că merită să castige si 
anul acesta Cupa Romaniei și a avut o evoluție excelenta. Dupa prima repriza 

deja conducea cu scorul de 2-0. Dupa pauza au mai redus putin motoarele, iar astfel echipa adversa, profitand de relaxarea din jocul nostru, a reusit 
sa egaleze scorul la 2. In final Gilortul Tg Carbunesti a reusit sa mai inscrie 
inca o data, castigand astfel Cupa Romaniei.
Lotul echipei de fotbal Gilortul campioana din Liga a IV-a, în anul 
competiţional 2014-2015: 
Portari:Dragomir Narcis, Constantinescu Dragos, Lilea Remus.
Fundaşi: Lucean Ion Robert, Gioaga Bogdan Gabriel, Daianu Radu,Fugaru 
Dragos,Cherciu Ovidiu, Predoi Daniel;
Mijlocaşi: Gavan Dragos, Gaman Mario, Fratilescu Eduard, Negrea Adrian, 
Buga Gabriel, Diaconu Iulian, Barbu Cristian.
Atacanţi: Almajan Dumitru Darius, Priescu Cristian
Antrenor: Vasilica Dumitru
Antrenor secund: Chirirac Paul Bogdan.
 
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.

Gilortul Targu Carbunești- eventul în sezonul competițional 2014-2015

Concursuri Profesionale SVSU și SPSU
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj a organizat luna aceas-
ta faza judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă. Competiția s-a desfășurat pe stadionul 
din comuna Baia de Fier. La acest concurs au participat serviciile volun-
tare şi private pentru situaţii de urgenţă de pe raza judeţului Gorj, fiecare 
lot participant având în componenţă un antrenor (şeful serviciului), opt 
concurenţi şi două rezerve.
Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii 
de urgenţă au ca obiective:
a) dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, 
necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
b) evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
c) popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor aspecte din activităţile 
desfăşurate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între serviciile vol-
untare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Echipele participante s-au  întrecut în următoarele probe:
a) Pista cu obstacole pe 100 m;

b) Ştafeta 4 x 100 m;
c) Dispozitivul de intervenţie.
Concurenţii trebuia sa aiba vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, împliniţi până la data înscrierii în
concurs. Fiecare echipă a trebuit să participe la probe cu următorul număr de concurenţi:
a) 8 concurenţi la proba “Pista cu obstacole pe 100 m”;
b) două ştafete cu câte 4 concurenţi la proba “Ştafeta 4 x 100 m”;
c) 7 concurenţi la proba “Dispozitivul de intervenţie”.
La aceasta competitie au participat si Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenta (SVSU) Târgu Cărbunești, care s-a clasat pe locul II la general.


