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Festivalul Internațional de Literatură ”Tudor Arghezi” Ediția a XXXVII-a

Ziua Eroilor

Ajuns la cea de-a XXXVII-a ediţie, festivalul omagiază pe cel care rămâne unul dintre cei mai mari scriitori ce i-a 
dat literatura română de-a lungul timpului 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. 
Şi în acest an programul festivalului s-a desfăşurat în perioada 25 -28 mai, la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, 
localitatea de obârşie a scriitorului.
Invitaţi acestui festival au fost:
Scriitori: Hanane Aad (Liban/ Austria); Mihaela Albu; Mihai Amaradia; Dan Anghelescu; Aurel Antonie; Natalia 
Azarova (Rusia); Aurel Maria Baros; Vasile Bâcu (Ucraina); Mircea Bârsilă; Beatrice Bernath (Israel); Gelu Birău; Elena 
Brădisteanu; Cristian George Brebenel; Ion Căpruciu; Zenovie Cârlugea; Călin Chendea; Gabriel Chifu; Svlvestre 
Clancier (Franța); Vasile Dan; Zoe Elena Deju; George Drăghescu; Nicolae Dragoş; George Dumitru; Adrian Frătilă; 
Horia Gârbea; Marian Ghită; Ion Gociu; Alex Gregora; Gheorghe Grigurcu; Irina Horea; Ioana Heidel (Germania); 
acad. Nicolae Manolescu; Ion Mocioi; Ioan Moldovan; Evgheni Nedev (Bulgaria); Nicolae Oprea; Mariana Pândaru; 
Maja Pesici (Serbia); Zoran Pesici (Serbia); Maria Pilchin (Republica Moldova); Vasile Ponea; Ion Popescu Brădiceni; 
Spiridon Popescu; Lazăr Popescu; Florian Saioc; Liviu Ioan Stoiciu; Alex Ștefănescu; Valentin Talpalaru; Ion Trancău; 
Vasile Vasiescu; Răzvan Voncu 
Cel mai important moment al Festivalului a avut loc Duminică, 28 mai, la Târgu Cărbuneşti, unde  a avut loc 
festivitatea de premiere, astfel fiind acordate, numeroase premii dintre care se remarca:
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori români, acordat de Uniunea Scriitorilor din România  și titlul de Cetățean 
de Onoare al orașului, acordat de Primăria Târgu – Cărbunești a fost atribuit lui: Răzvan Voncu (critică literară) și 
lui Vasile Dan (poezie);
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori străini, acordat Consiliul Județean prin CJCPCT Gorj  și titlul de Cetățean 
de Onoare al orașului, acordat de Primăria Târgu-Cărbunești a fost atribuit Nataliei Azarova (Rusia) și lui Sylvestre 
Clancier (Franța);
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori de origine gorjeanească, acordat de Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București, 
a fost atribuit lui Spiridon Popescu, Târgu-Jiu;
* Şase premii pentru promovarea operei argheziene, acordate de CJCPCT Gorj, au fost atribuite lui: Beatrice 
Bernath (Israel), Evgheni Nedev (Bulgaria), Zoran Pesici (Serbia), Ioana  Heidel (Germania), Maria Pilchin (Moldova), 
Vasile Bâcu(Ucraina) ; un premiu similar, în valoare de 1.500 lei, a fost acordat de Primăria Târgu-Cărbunești și 
atribuit lui Hanane Aad (Liban/ Austria);
* Premiul Opera Prima, pentru volumul de debut „Parisul nu crede în lacrimi”, Editura Junimea, 2016, a fost acordat de CJCPCT Gorj și atribuit Cristinei 
Hermeziu din Iași.
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Ziua Eroilor este o sărbătoare națională din România pentru 
comemorarea eroilor care au murit în timp ce serveau în forțele armate. 
În România în 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an 
cu prilejul zilei Înălțării Domnului, iar România a devenit prima țară care 
îi comemorează în aceeași zi pe eroii străini și pe cei români. Această dată 
a fost stabilită ca urmare a Tratatul de la Versailles unde țările beligerante 
s-au obligatla întreținerea mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile 
statelor respective, precum și a monumentelor comemorative de război 
dedicate acestora. În semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem al 
ostașilor căzuți la datorie a avut loc o Ceremonie militară și religioasă de 
depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Pojogeni.

Ziua Internațională a Copilului

Ziua internațională a ocrotirii copilului este sărbătorită în România și în 
alte aproximativ 50 de țări, la data de 1 iunie. Pornind de la convingerea 
că trebuie acordată o atenție deosebită copiilor, care reprezintă generația 
de mâine, am organizat, în avans, pe data de 31 mai, un eveniment 
dedicat Zilei Internaţionale a Copilului. Astfel pe tronsonul de drum din 
fața Scolii Generale ”George Uscătescu”,închis circulației rutiere pentru 
câteva ore, au avut loc numeroase manifestări și activități distractive 
pentru copii.  În acest an, în premieră, copii prezenți s-au bucurat de un 
tobogan gonflabil și fructe proaspete, oferite de către autoritatea publică 
locală în scopul promovării unei alimentații sănătoase. Totodată copii au 
participat la concursuri de cros si ciclism, precum și desene pe asfalt.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Mai 2017

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de 
Literatură „TUDOR ARGHEZI”, ediţia a- XXXVII- a, 25 

mai -28 mai 2017 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în 
vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- Regulamentul  Festivalului  de Literatură “TUDOR 
ARGHEZI” ediţia a XXXVII-a - 2017;
 - Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg. 
Cărbunești,  Biblioteca Judeţeană “Christian Tell 
”,  Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorju-
lui” și  Liga culturala “Fiii Gorjului” București, cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea Festivalu-
lui Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 
ediţia a XXXVII-a, 2017;
- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură 
“TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA AR-
GHEZI”,  ediţia a - XIII-a, 25 mai – 28 mai 2017;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea,organizarea activităţii aşezămintelor 
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice 
locale cu completările şi  modificările ulterioare; 
- HCL nr.30 /2017 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2017;   
    În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TU-
DOR ARGHEZI” - ediţia a – XXXVII-a  se desfășoară  
în perioada 25 mai – 28 mai  2017.
   Art.2.-  Se va întocmi şi desfăşura  un program co-
mun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ 
de la nivelul oraşului Tg. Cărbunești, 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 Tg. Cărbunești aprobă efectuarea 
următoarelor cheltuieli: total: 10.005 lei, din care:  
                  - Un premiu pentru promovarea internaționala 
a operei argheziene =1.500 lei
                  - Premiul III pentru grupaj de poezie( Cen-
trul Cultural) = 600 lei
                  - Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg. 
Cărbunești) în cadrul secţiunii „Moştenirea Arghezi”, 
ediţia a -XIII-a,   adresată elevilor din Tg. Cărbunești  
şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu (3 premii x 
200 lei) =  600 lei
                  - Cazare laureați si invitați străini = 3.200 lei
                  - Diurna pentru data de 28 mai 2017 (65 
pers x 17 lei) = 1.105 lei
                  - Onorarii  juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei . 
   Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al 
oraşului Tg. Cărbunești următorilor laureați romani 
și străini ai Premiului Opera Omnia: NATALIA AZ-
AROVA din Rusia, SYLVESTERE CLANCIER din Franța,  
VASILE DAN și RĂZVAN VONCU din România.
   Art.5.- Ordonatorul principal  de credite, comparti-
mentele de resort din cadrul Primăriei şi instituţiile 
de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg. Cărbunești 
vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei  de repartizare a  locuințelor 

pentru tineri, destinate închirierii 

     Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  
în vedere :

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism 
Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 
Protecția Mediului; 
- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
- prevederilor art.5 - art.8,  art.14 alin.1, 2, 7 și art. 15 
alin 1, 2, 3, 4  din Hotărârea de Guvern 962/2001 pri-
vind aprobarea Normelor metodologice  pentru pu-
nerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 priv-
ind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, 
republicata, cu modificările si completările ulterio-
are;
- prevederile HG 251/2016 privind  modificarea si 
completarea Normelor metodologice pentru pune-
rea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 pri-
vind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, 
aprobate prin HG nr. 962/2001; 
- Procesul verbal nr. 8439/10.05.2017 - înaintat de 
comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 
repartizarea locuințelor pentru tineri, stabilită prin 
dispoziția nr. 285/08.08.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. 
Cărbunești  nr. 129/2008 și HCL nr. 82/2016   pri-
vind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii 
de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe 
si in repartizarea locuințelor pentru tineri, desti-
nate închirierii in orașul Tg. Cărbunești   si a listei  
cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe 
trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor;
- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele  
republicata, cu modificările si completările ulterio-
are si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind apro-
barea normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii privind locuințele. 
- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești  
nr. 41/27.04.2017    privind aprobarea Listei 
solicitanților  care au acces la locuințele pentru ti-
neri, destinate închirierii,  propunerile privind or-
dinea și modul de soluționare a cererilor; 
         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  (1)  Se aprobă Lista de repartizare a  
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 
prevăzută în  anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
    (2) Lista va fi adusă la cunoștință publică prin 
afișare la sediul Primăriei orașului Tg. Cărbunești.  
    (3)  Contestațiile cu privire la Lista de repartizare 
se vor adresa primarului în termen de 7 zile de la 
data  afișării listei.
   (4) Soluționarea contestațiilor se va asigura in ter-
men de 15 zile  de la primire, în condițiile legii.
   Art.2.- Primarul orașului si compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind constituirea Grupului  Mixt de Lucru pentru 
îmbunătăţirea situaţiei romilor si aprobarea Politicii 
şi a Planului de Acţiuni ale oraşului Tg. Cărbuneşti 
privind incluziunea sociala a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii romilor

     Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  
în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- expunerea  de motive; 

- raportul de specialitate;
- prevederile H.G. nr. 18/2015 privind aprobarea 
Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2015-2020;
- prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si 
combaterea  marginalizării sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 1149/2002  privind aprobar-
ea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 
116/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile Legii nr. 292/2011 privind asistența 
socială, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.- (1) Se aprobă constituirea Grupului Mixt de 
Lucru  pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, con-
form anexei nr. 1.
                (2) Grupul Mixt de Lucru din Oraşul Tg. 
Cărbunești va implementa masurile cuprinse în  
Planul Local de  Acţiuni al Oraşului Tg. Cărbuneşti  
privind incluziunea sociala a minorităţii romilor.
    Art.2.- Se aprobă Politica Oraşului Tg. Cărbuneşti  
privind incluziunea sociala a cetăţenilor români 
aparţinând  minorităţii romilor, conform anexei nr. 
2.
    Art.3.- Se aprobă Planul de Acţiuni al Oraşului Tg. 
Cărbuneşti  privind incluziunea sociala a cetăţenilor 
români aparţinând  minorităţii romilor, conform an-
exei nr. 3. 
    Art.4.-  Anexele nr. 1,2 şi 3 fac  parte integranta din 
prezenta hotărâre.
    Art.5.- Primarul, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg. Cărbunești şi persoanele din 
cadrul Grupului Mixt de Lucru  vor duce la îndeplini-
rea prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unor consilieri locali  ca mem-
bri în Comisia pentru evidența, supravegherea, con-

trolul și urmărirea executării sancțiunilor
prestării unei activități în folosul comunității 

     Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  
în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- referatul nr. 7966 din 03.05.2017 al cons. jr. Lungu 
Ana și rezoluția primarului orașului; 
- adresa nr. 7300/20.04.2017 din partea Servici-
ului de Probațiune Gorj înregistrată la primăria Tg. 
Cărbunești cu nr.  7332 din 24.04.2017 
- prevederile  OG nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravențiilor  cu modificările si completările ul-
terioare; 
- prevederile OG nr.55/2002 privind regimul ju-
ridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, cu modificările si completările - pre-
vederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia 
publică locală , republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.- Se desemnează consilierii locali Nistor Vale-
riu, Cojan Grigore și Brebenică Dumitru  să facă parte 
ca membrii din Comisia pentru evidența, supraveg-
herea, controlul și urmărirea executării sancțiunilor 
prestării unei activități în folosul comunității. 
Art.2.- Primarul oraşului și compartimentele de re-
sort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Fumatul
Cu totul ca este legalizat, tutunul este un drog. Este drept ca țigările (comparativ cu drogurile ilegale) nu produc o dependență chiar așa de puternica, 
dar conțin substanțe cancerigene foarte periculoase și determina și alte îmbolnăviri. Chiar și pentru fumatul pasiv este valabil ca nu exista un prag 
de siguranța, față de care o cantitate mai mica nu ar putea produce cancer. Fumatul colorează dinții și produce un miros neplăcut pentru nefumători. 
Reclamele de țigarete sunt afișe colorate și atrăgătoare, dar sub care scris mărunt apare negru-pe-alb și foarte clar: Tutunul dăunează grav sănătății !
Substanțele dăunătoare din fumul de țigarete sunt de 2 categorii: nicotina și substanțe cancerigene
Nicotina  este cea care da dependenta: fumătorii se pot lăsa cu greu de fumat. Tot nicotina este cea care determină îmbolnăvirea arterelor. Este 
vorba de apariția anevrismului disecant de aorta, ce însemna afectarea grava a peretelui celui mai mare vas de sânge rezultând dezlipirea straturilor 
peretelui vascular, cu posibila rupere și moarte. Si mai important si foarte frecvent este îngustarea arterelor cauzata de fumat, care încet-încet 
conduce spre dureri in membrele inferioare, apariția cangrenelor necesitând amputația piciorului. De fapt amputația membrului inferior, de obicei 
din coapsa. Apoi al celuilalt picior. Prin îngustarea arterelor coronare, care deservesc și hrănesc inima, rezulta dureri de inima și infarct de inima. 
Inima este un organ vital, nobil. N-o transformați intr-o scrumiera ! Cealaltă categorie de boala produsa de fumat este cancerul, în primul rând al 
organelor care vin în contact direct cu fumul: cancer de plămâni, de laringe, de buze. Substanțele cancerigene din țigarete contribuie la apariția 
si altor cancere, de ex. gastric, uterin, de prostata, de vezica urinara, etc De fapt, cancerul se dezvolta din celule canceroase, la care, sub influenta 
substanțelor cancerigene “s-au stricat” si treptat distrug întregul trup.
- E bine sa stabiliți ziua și să puneți capăt dintr-o data, poate legat de ziua de întâi a lunii următoare și să vă țineți de promisiune luptând cu sine 
pentru fiecare zi a lunii. Antrenați-vă voința pentru cuceriri pas-cu-pas, zi de zi: în clipa în care simțiți că nu mai puteți rezista, spuneți-vă în gând: “ 
doar astăzi n-o sa fumez” ca să treacă mai ușor ziua aceea.
- Distrugeți țigările ramase și debarasați-vă de obiectele ce au legătură cu fumatul: scrumiere, brichete, chibrituri.
- Nefumatorii nu știu prin ce chinuri treceți, foștii fumători se laudă că s-au lăsat ușor – așa că cel mai bine e să vă lăsați de fumat împreună cu un 
prieten: necazurile împărtășite sunt necazuri înjumătățite.
- Considerați-vă nefumător (și nu fost fumător) din prima zi și dacă vă servesc cu țigări, refuzați spunând: “Nu mulțumesc. Nu fumez !”. Acesta va face 
să vă simțiți bine, plin de încredere.
- La început, primele 2 săptămâni sunt cele mai grele, simptomele de servaj sunt foarte deranjante, dar se pot stăpâni. 
- E bine să vă căutați alte preocupări, care să vă distragă atenția de la dorința imperioasa de a fuma. 
- Poate nu reușiți la prima încercare. Nu vă pierdeți răbdarea ! Mulți foști fumători recunosc că au făcut mai multe încercări pana s-au lăsat definitiv.
             Nu abandonați ! Încercați din nou ! Merită !
Si nu uitați că:    Tutunul dăunează grav sănătății !

Asistent Medical Comunitar Chesnoiu Casiana-Iuliana
Asistent Medical Comunitar Dobrovie Robert,

O zi frumoasă de primăvară, zi în care biblioteca orășenească a sărbătorit ziua celor 
care slujesc cartea și biblioteca . La acest eveniment au fost invitați în primul rând, 
cititorii bibliotecii, dar și reprezentați ai Bibliotecii Județene, bibliotecari de la alte 
biblioteci din județ, reprezentanți ai instituțiilor școlare, precum și instituții culturale, 
foști primari și viceprimari ai localității, consilieri locali, salariați ai administrației locale 
și nu în ultimul rând, edilul orașului, primarul Birău Dănuț.
Pe fețele tuturor s-a citit bucuria participării la un eveniment important ce a avut loc în 
comunitatea cărbuneșteană. 
S-a vorbit despre importanța profesiei de bibliotecar  și despre bibliotecă și rolul ei, 
”purtându-i ” pe participanți în ”istoria” bibliotecii publice.
Ținând cont că biblioteca din Tg. Cărbunești  se află într-un spațiu arghezian, alături de 
alte instituții ce poartă același nume ”Tudor Arghezi”, materialul prezentat a început cu 
versuri din poezia de căpătâi a ”marelui făuritor de cuvinte - Tudor Arghezi, Testament”.
Din cele prezentate a reieșit ideea că o comunitate fără bibliotecă, este una fără dem-
nitate, biblioteca fiind un factor civilizator al unei localități, iar cartea=”testamentul” 

unei generații către altă generație, în paginile ei zăcând păstrat ca prin minune tot ce a săvârșit, gândit și împlinit omenirea.
S-au înscris la cuvânt reprezentanți ai bibliotecii, apoi doamna Stăiculescu C., fost bibliotecar, fostul primar Cristian Toader-Pasti, preotul Dumitrescu 
Aurelian, precum și actualul primar al localității. Totul s-a încheiat într-o atmosferă plăcută, prin acordarea de diplome tuturor celor care au pasiune 
pentru lectură. În aplauzele celor prezenți bibliotecarele au mulțumit sponsorilor (Iuliu Călina, Felicia Fugaru, Ghiță Aurelian-Dary, Istratie Doru) pen-
tru că ne-au fost alături în realizarea financiară a acestei activități, sponsorizarea generoasă a domnului fost viceprimar Iuliu Călina, de 1000 lei, dând 
posibilitatea de a oferi nu numai diplome, cititorilor bibliotecii, ci și un mic cadou, ca simbol al prețuirii de către bibliotecă tuturor prietenilor cărții.
Bibliotecarele au fost felicitate, pentru activitate, li s-au oferit flori pentru ziua bibliotecarului, iar la final, toți cei prezenți au fost invitați să servească 
o prăjitură și un pahar cu apă. 
Mulțumim tuturor celor care și-au adus contribuția în realizarea acestui eveniment.

Biblioteca orășenească.

Ziua Bibliotecarului

Școala Altfel
Școala este un loc special care își propune să formeze personalități complexe și armonioase, capabile să se integreze într-o societate exigentă și în 
continuă schimbare. La școală copiii învață, interacționează și dezvoltă deprinderi cognitive și afective pe care le folosesc mai târziu în viața de adult. 
În acest sens, ”Școala Altfel” vine cu o varietate de activități extracurriculare, cu rolul de a antrena elevii în acțiuni educative, diferite de cele școlare 
obișnuite.
La Școala Gimnazială Nr. 1 ”George Uscătescu” din Târgu Cărbunești Școala Altfel s-a desfășurat în perioada 22-26 mai și a inclus o serie de activități 
la care elevii au participat cu interes. Dintre acestea menționăm concursul de cultură generală ”Cine știe?”, concursul muzical de karaoke și campio-
natele de handbal și fotbal, vizite la Muzeul ”Tudor Arghezi”, Mânăstirea Cămărășeasca, Parcul fotovoltaic Cojani și Unitatea Militară din localitate.
De asemenea, elevii și cadrele didactice au participat, alături de oficialitățile locale la comemorarea Zilei Eroilor, desfășurată la Monumentul de la 
Pojogeni.Considerăm că această săptămână a fost un bun prilej pentru elevi de a dobândi informații noi într-un cadru educativ informal și atractiv.

Prof. Babucea Teodora
Director adj. Școala Gimnazială Nr. 1 ”George Uscătescu”
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* Premiul secțiunea ”Cuvinte potrivite/ volum în manuscris”/, acordat de 
CJCPCT Gorj, a fost atribuit Laurei Mihalca din București;
* Premiul I secțiunea „Bilete de papagal”/ grupaj poezii, acordat de CJCPCT 
Gorj, a fost atribuit Andrei Mihăilescu din Suceava;
* Premiul al II-lea la aceeași secțiune, acordat de Biblioteca Județeană, a fost 
atribuit Andreei Petrovici, Suceava.
* Premiul al III-lea, aceeași secțiune, acordat de C.C. Tudor Arghezi Târgu-
Cărbunești, a fost atribuit lui Petcu Bogdan Alexandru din Iași;
* Mențiune, aceeași secțiune,  acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit Otiliei 
Ardeleanu din Năvodari;
* Premiul pentru arghezologie, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit domnilor 
Ștefan Gencărău și Vasile Man, pentru volumul „Tudor Arghezi – din duhul 
pământului”, editura Universite de la Sorbonne Nouvelle, Paris;
Premiul revistei „Portal Maiastra” a fost acordat domnișoarei Daniela Toma, 
Bucuresti. Premiul revistei „Porto Franco” a fost acordat domnișoarei Voicu 
Steliana Cristina din Ploiesti. Premiul revistei Arges – domnului Petruț Cămui, 
București.

În cadrul secțiunii „Moștenirea Arghezi” (eseu), dedicată elevilor de liceu, s-au acordat premii oferite de Primăria Târgu Cărbunești: Andreea-Elena 
Nicolaescu, Melinda-Maria Tebec, Elena-Iustina Crețu;

Festivalul Internațional de Literatură ”Tudor Arghezi” Ediția a XXXVII-a

 Săptămâna ”Școala Altfel”  2017 este al șaselea an în care Ministerul Educației susține educația alternativă prin activități informale pentru elevi prin 
”Programul Școala Altfel 2017 – Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Profesorii și învățătorii sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc 
programul activităților pe baza propunerilor venite din parte părinților și elevilor.

Anul acesta, în premieră, ”Săptămâna Altfel” s-a derulat la alegere, în anumite intervale. Fiecare școală are 
libertatea de a decide când anume e ”Săptămâna Altfel”. Elevii claselor pregătitoare  și ai claselor I, a II-a, a 
III-a, a IV-a și a V-a, coordonați de doamnele și domnii învățători și profesori: Vlăduțescu A., Drăgoescu D., 
Buligiu C., Pițulescu I.,Dumitrescu M., Șetran M., Cerban Anca, Crau Rodica, Petrică L., Popescu Alexandra, 
Drăghici C. și Petrică L. au avut ocazia  să se recreeze la muzeu, să afle lucruri noi despre cel care și-a 
susținut întotdeauna obârșia gorjenească, a iubit ținuturile Gorjului până la idolatrizare, deși nu a avut 
ocazia de a păși pe pământ gorjenesc decât atunci când a fost condamnat și adus în lagărul de la Tg Jiu. 
Internarea sa în lagărul de la Tg Jiu, în anul 1943, ca o consecință a pamfletului antigerman ”Baroane”, l-a 
apropiat suplimentar de mediul de care se simțea atașat până într-atât încât a dispus ca pe piatra de pe 
mormântul său de la Mărțișor, să apară mențiunea ”cu origini în Gorj”. Aici, elevii au admirat obiectele 
personale ale poetului și ale familiei, penarul pe care se afla numele adevărat al Mitzurei-Domnica și 
multe alte lucruri interesante ce au aparținut familiei Arghezi.
Într-una din sălile muzeului se află tabloul cu Zdreanță, câinele său preferat, care l-a inspirat pe poet în 
poezia cu aceeași nume. 
Au fost dezvăluite și câteva secrete din arta culinară, precum și anumite tabieturi zilnice ale poetului.  Avea 
preferințe în ale mâncării și anume: supă cremă de mazăre cu mentă, multe salate, muștarul preparat în 
casă, precum și ciupercile pe care deseori avea plăcerea să le pună singur în tavă la copt. 
Era un om credincios, alături de o soție foarte credincioasă, astfel ținea posturile, mai ales cele două 
posturi mari ale anului și spunea că ”toată literatura mea nu face cât un borș de-al Paraschivei”.
Impresionați, elevii au promis că vom reveni și în cadrul altor activități organizate la nivelul școlii. 

Muzeograf,
Eugenia Firescu

Activități în cadrul Muzeului ”Tudor Arghezi”, în Săptămâna Altfel!

60 de ani de la înființarea Colegiului Național ”Tudor Arghezi”
Înființat în 1957, Colegiului Naţional “Tudor Arghezi”, Tg. Cărbuneşti,  sărbătorește anul acesta 60 de ani de existență. Cele șase decenii de activitate 
au fost marcate printr-o serie de evenimente, ce s-au întins pe parcursul săptămânii 21-28 mai 2017. 
 Deja a devenit o tradiţie ca în fiecare an, la sfârşitul lunii mai, când Tg-Cărbunești îşi îmbracă haina verde de revigorare şi întinerire, numeroasa 
comunitatea şcolară a urbei noastre să îmbrace straiele de sărbătoare omagiind educaţia şi valorile ei. 
Cu această ocazie, în această săptămână, în cadrul unităţii noastre şcolare, 
s-au desfăşurat o serie de activități cultural - educative, științifice și sportive, 
dintre care amintim:
1. „Rolul bibliotecii în formarea personalității elevului”
2. „Singur...sau împreună?”- Consiliere grup
               “Prietenii lui Arghezi”- Expoziție tematică
3. „Gaudeamus Igitur”- Activitatea de premiere pentru elevii din clasele 
a XII-a. Domnul primar, Dănuţ Birău, a oferit două premii pentru cea mai mare 
medie din cei patru ani de liceu, unul pentru profilul Real şi unul pentru profilul 
Uman.
4. „Sportivii...în acțiune!” - Întreceri sportive
               “Voluntariatul este și pentru mine?” - Activitate realizata cu ajutorul 
reprezentanților Bibliotecii Județene „Christian Tell”
                “Migrația între fobie și provocare” - Dezbatere
Cu siguranţă, astfel de momente ne adună şi ne mobilizează, iar organizarea 
acestor activităţi constituie o provocare pentru profesori şi elevi deopotrivă!

Prof. Novac Aurora


