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Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”
Ajuns la cea de-a XXXVIII-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. Tudor Arghezi este emblema modernismului românesc.
Şi în acest an programul festivalului s-a desfăşurat în perioada 17 -20 mai, la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, 
localitatea de obârşie a scriitorului,  având colaboratori pe :Consiliul Judeţean Gorj prin Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj cu sprijinul U.S.R. Parteneri: Primăria Tg-
Cărbuneşti, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Liga culturală Fiii Gorjului Bucureşti, Teatrul Elvira 
Godeanu, Universitatea „C-tin Brâncuşi” Tg-Jiu.
Momentul cel mai important al Festivalului a avut loc, duminică 20 mai , la Tg.Carbunesti, cand a avut 
loc Gala laureaților celei de a XXXVIII-a ediții a Festivalului Internațional de Literatură „Tudor Arghezi” şi 
Acordarea titlurilor de Cetățeni de Onoare ai orașului Tg-Cărbunești pentru laureații români și străini ai 
Premiului Național „Tudor Arghezi” pentru Opera Omnia.
Palmares Festival Internaţional de literatură Tudor Arghezi, 2018, ediţia cu nr. XXXVIII
* 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 d-lor: Daniel Cristea 
Enache (critică literară) și Nicolae Prelipceanu (poezie);
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori străini, acordat de Consiliul Județean prin CJCPCT Gorj și titlul 
de Cetățean de Onoare al orașului, 
acordat de Primăria Târgu-Cărbunești 
a fost atribuit domnului Mario Castro 
Navarrete (Chile/Suedia) și domnului 
Arcadie Suceveanu (Republica 
Moldova);

* Premiul Opera Omnia pentru scriitori de origine gorjenească, acordat de Liga 
Culturală ,,Fiii Gorjului” București, a fost atribuit d-lui Zenovie Cârlugea, din Târgu-
Jiu;
* Premii pentru promovarea operei argheziene, acordate de CJCPCT Gorj, au fost 
atribuite lui: Adam Puslojici (Serbia), Petros Golitsis (Grecia), Dragoliub Firulovici 
(Serbia), Dejan Mastilovici (Serbia), Peter de Rijk (Olanda); 1 premiu similar, în 
valoare de 1500 lei, a fost acordat de Primăria Tg-Cărbunești și atribuit d-nei Maria 
Uzoni (Olanda);
* Premiul Opera Prima, pentru volumul de debut ”Ochi de culoare bacoviană”, Ed. Junimea, 2017, a fost acordat de CJCPCT Gorj și atribuit Alina 
Simona Dragomir din Galați
* Premiul secțiunea Cuvinte potrivite/ volum în manuscris/, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit   Andreei Maftei, Iasi;
* Premiul I secțiunea Bilete de papagal/ grupaj poezii, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit Nicoletei Crăete, Târgu Jiu;
* Premiul al II-lea la aceeași secțiune, acordat de Bibl. Jud., a fost atribuit lui Cămui Petruț, București.
* Premiul al III-lea, aceeași secțiune, acordat de C.C. Tudor Arghezi Tg-Cărbunești, a fost atribuit d-lui Băicoianu George, Alexandria;
* Premiul pentru arghezologie, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit domnului Ion Popescu-Brădiceni, pentru volumul ,,Poezia pentru copii a lui 
Tudor Arghezi”, Târgu Jiu, 2018.
Premiul revistei ”Argeş” Piteşti a fost acordat domnului Băicoianu George, Alexandria.
În cadrul secțiunii ”Moștenirea Arghezi” (eseu), dedicată elevilor de liceu, s-au acordat următoarele premii oferite elevelor  Colegiului Național 
”Tudor Arghezi” din Târgu Cărbunești:
1. Tebec Melinda Maria – cls. a XI A
2. Dogaru Anca Maria – cls. a XI B
3. Crețu Elena Iustina – cls. a XI A,

Lucrări de întreținere trotuare și parcare spital
Administrația publică locală a finalizat lucrările de întreținere trotuare și 
parcarea din fata Spitalului de Urgență Tg-Cărbunești.
Lucrările au constat mai exact în desfacerea bordurilor existente și montarea 
de noi borduri prefabricate din beton pe o lungime de 255ml.
A fost reabilitat carosabilului existent cu îmbrăcăminte din beton asfaltic. 
Pentru fluidizarea circulației și pentru siguranța pietonilor a fost amenajat 
un trotuar pe o lungime de 255 ml.
Cu această ocazie au fost amenajate și delimitate un număr de 40 locuri de 
parcare.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Mai 2018

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de 

Literatură „TUDOR ARGHEZI”,
ediţia a - XXXVIII - a, 17 mai - 20 mai 2018 

  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  Centrului Cultural „Tu-
dor Arghezi” Tg. Cărbuneşti;
- Regulamentul Festivalului Internaţional de 
Literatură „TUDOR ARGHEZI” ediţia a- XXXVIII-a, 
2018;
- Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru 
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 Festivalului 
Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI”, ediţia 
a XXXVIII-a, 2018;
- Regulamentul  Festivalului Naţional de Literatură 
„TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA AR-
GHEZI”,  ediţia a - XIV-a, 17 mai – 20 mai 2018;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 
143/2007 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Lo-
cale cu modificările și completările ulterioare; 
- HCL nr. 17/2018 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2018;   
   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 - XXXVIII-a  se desfășoară  în 
perioada 17 mai – 20 mai  2018.
   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 al oraşului Tg. Cărbunești aprobă 
efectuarea următoarelor cheltuieli -  total: 12.000 
lei, din care:  
                  - Un premiu pentru promovarea internațională 
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 -XIV-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
                  - Masă festivă pentru data de 20 mai 2018 
= 3100 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 
români și străini MARIO CASTRO  NAVARRETE din 
Spania, ARCADIE SUCEVEANU din Republica Mol-
dova,  NICOLAE PRELIPCEANU și DANIEL CRISTEA-
ENACHE 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 prelungirea termenului la contractul de 
închiriere nr. 9804 din 22.05.2013

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; expunerea   de motive;
- Raportul  biroului Administrarea domeniului pub-
lic si privat;
- Solicitare nr. 6300/05.04.2018, din partea d-nei 
Motocu Maria;
- Contractul de închiriere nr. 9804/22.05.2013; 
- Adresa nr. 4848/20.04.2018  din partea Spitalului 
de Urgență Târgu-Cărbunești;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și 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.-  Se aprobă  prelungirea contractului de 
închiriere  nr. 9804 din 22.05.2013  încheiat cu Mo-
tocu Maria având ca obiect spațiul în suprafață de 
12 mp situat în incinta Spitalului de Urgență Târgu-
Cărbunești, în clădirea în care își desfășoară activita-
tea Serviciul Județean de Ambulanță Gorj,  pentru o 
perioada de 5 ani, începând cu data de 22.05.2018.
     Art.2.-  În cazul în care spațiul, care face obiect-
ul contractului de închiriere, va fi necesar pentru 
desfășurarea activității de sănătate, la solicitarea 
Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești, contractul 
de închiriere nr. 9804/22.05.2018 se va rezilia de 
plin drept, cu notificarea în prealabil a chiriașului cu 
30 de zile înainte de data în care se propune pre-
darea spațiului și până la data predării cu proces-
verbal de predare-primire, chiriașul achitând toate 
sumele datorate proprietarului. Spitalul de Urgență 
Târgu-Cărbunești are obligația sa solicite spațiul în 
suprafața de 12 mp, cu cel puțin 30 de zile înainte 
de data rezilierii contractului și predării efective a 
spațiului respectiv. Această clauza va fi stipulată în 
actul adițional ce se va întocmi.  
     Art.3.- Primarul oraşului,  compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești şi 
conducerea Spitalului  de  Urgenţă  Tg. Cărbunești  
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind atribuirea contractului de servicii: 
consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din 
cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”,  în ve-
derea accesării de fonduri europene în sesiunea 

2014-2020

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; expunerea   de motive;
- Raportul  biroului Administrarea domeniului pub-
lic si privat;
- HCL nr. 39/27 aprilie 2016, prin care s-a aprobat 
atribuirea contractului de servicii consultanta pen-
tru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infra-
structurii serviciilor de sănătate din cadrul Spita-
lului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești”,  în 
vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 
2014-2020 și mandatarea primarului orașului Tg. 
Cărbunești, ing. jr. Mazilu Mihai Viorel, sa semneze 
contractul de servicii având ca obiect consultanță

accesare fonduri cu S.C. Stef Management Consult-
ing SRL;
- informarea din partea Spitalului Orășenesc de 
Urgenta în ședința de consiliu local  din luna iunie 
2014, cu privire la sprijinul financiar pentru întoc-
mirea studiilor premergătoare întocmirii DALI;        
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulte-
rioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pu-
blica cu modificările și completările ulterioare;
- scrisoarea de intenție transmisă prin e-mail de dl. 
dipl. ing Mihăița Andrei;
- articolul 7  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice;
    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 atribuirea contractului de servicii 
în conformitate cu Legea 98/2016 (achiziție directă)  
consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea 
și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
din cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”, în 
valoare de 131.000 lei la care se adaugă TVA, pentru 
accesarea de fonduri europene în sesiunea 2014-
2020.
Art.2.- Se mandatează primarul orașului Tg. 
Cărbunești, domnul Birău Dănuț să semneze con-
tractul de servicii având ca obiect consultanță 
pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea in-
frastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spital-
ului de Urgență Tg. Cărbunești”, în vederea accesării 
de fonduri europene în sesiunea 2014-2020, cu SC 
Intergroup Engineering SRL.
Art.3.- Plata pentru consultanță se va efectua de 
către Orașul Tg. Cărbunești în calitate de benefi-
ciar al serviciului, numai după obținerea finanțării 
din fonduri europene în sesiunea 2014-2020 din 
bugetul proiectului, în caz de finanțare europeană.
Art.4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
se abroga HCL nr. 39 din 27 aprilie 2016.
           Art.5.- Primarul oraşului și  compartimen-
tele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. 
Cărbunești  vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
               privind  conferirea titlului de Cetățean de 

Onoare al orașului Tg. Cărbunești 
domnului MEZDREA BOGDAN

  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 din partea serviciului  Ser-
viciului Voluntar pentru Situații de Urgență; 
- art. 36 alin (8) din  Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se conferă Titlul de Cetățean de Onoare al 
orașului Tg. Cărbunești domnului MEZDREA BOG-
DAN, ca o recunoaștere a spiritului civic de care a 
dat dovadă.
   Art.2.- Ordonatorul principal  de credite, compar-
timentele de resort din cadrul Primăriei  vor duce la 
îndeplinire  prezenta hotărâre.
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Conflictele de mediu, un trend al zilelor noastre

O lecție academică

Situația conflictelor reprezintă un laitmotiv al societății contemporane. Termenul de conflict poate avea o conotație politică, sociologică, economică, 
psihologică și geografică. Conflictele de mediu, deși existau în trecut, au devenit vizibile pe plan internațional la începutul secolului XXI. Ele apar atunci 
când anumite reguli, restricții legate de ocrotirea mediului sunt nerespectate de agentul economic. Conflictul general este cel dintre dezvoltarea 
economică și pretecția mediului înconjurător. Activitățile industriale sunt generatoare de conflicte de mediu. Dacă vechea paradigmă a ecologiei, 
susținea că natura are capacitatea de regenerare, precum pasărea Phoenix, noua paradigmă arată că natura nu-și mai poate reveni dacă există o 
perturbare majoră.
Conflictul de mediu este o plângere legată de degradarea mediului, făcută de cei care locuiesc în vecinătatea unei activități care are un impact 
negativ asupra mediului. Conflictele de mediu apar atunci când sunt încălcate următoarele prevederi legale:
- O.U.G. nr.195/2005, art.96, alin.2, pct.14, conform căreia ”persoanele fizice și juridice au obligația de a asigura măsuri și dotări speciale pentru 
izolarea și protecția fonică a resurselor generatoare de zgomot și vibrații, de a verifica eficiența acestora și de a pune în exploatare numai pe cele care 
nu depășesc pragul fonic admis”;
- O.U.G. nr.195/2005, art.96, alin.1, pct.7, conform căruia ”proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu, au obligația de a preveni, pe 
baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calității mediului geologic”;
- O.U.G. nr.195/2005, art.96, alin.3, pct.1, conform căruia ”persoanele juridice, au obligația de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației 
integrate de mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului înconjurător”.
Nemulțumirile legate de degradarea mediului înconjurător se concretizează în petiții, reclamații, care pot determina acțiuni în instanță, manifestări 
publice, atragerea unor ONG-uri, fiind extrem de mediatizate.
Dacă cetățenii sunt nemulțumiți de încălcarea unor norme de mediu, de către agenții economici se pot adresa: Agenției de Protecție a Mediului 
Gorj, Gărzii de Mediu Gorj, DSP Gorj, Ministerul Mediului, Judecătoriei Tg-Cărbunești/Tg-Jiu putând cere despăgubiri morale, dacă sunt afectați de 
poluarea aerului, apei, zgomot. Brâncuși spunea ”Niciodată nu vom fi recunoscători naturii care ne-a dat totul”.

Butaru Maria-Georgiana
Clasa a XI-A

5 Mai 2018. O întâlnire de suflet cu un număr mic de cititori ai Bibliotecii orășenești Tg.Cărbunești; cititori ce au răspuns și de această dată invitației 
bibliotecii. La această întâlnire a participat și tânăra cărbuneșteancă, despre care scriam în luna noiembrie 2017, tânără ce a vizitat atunci biblioteca 
și Muzeul „Tudor Arghezi”; în urma acelei vizite și-a exprimat încrederea că valorile românilor vor ieși din „conul” de umbră, dacă mai există oameni 
care luptă pentru aceste valori.Scriam atunci despre cartea scrisă cu multă trudă și migală de această tânără, al cărui nume scris cu modestie a fost 
recunoscut de către cei care s-au aflat în sală (aproape toți cei prezenți au revăzut-o după mulți ani) pe Mihaela Rușitoru, cea care de această dată a 
fost în fața celor prezenți, nu precum copilul de altădată, ci adultul de azi. Ea a reușit cu tact profesional și pedagogic să ne trasmită nouă lumină prin 
ceea ce a susținut - o lecție de înaltă ținută academică, despre politicile de educație de-a lungul vieții la un nivel internațional și național. Pornind de 
la aceste idei a fost scrisă cartea amintită „Dreptul la educație și politicile educative în UE și România”, carte în limba franceză, pentru că această tânără 
prof.dr.universitar și cercetătoare de mulți ani si-a aprofundat studiile universitare la Universitatea din Strasbourg, Franța. 
Din cele prezentate în fața cititorilor bibliotecii,(care așa cum spunea o doamnă educatoare prezentă la întâlnire, ne-am simțit ca niște studenți sau 
chiar elevi, în fața unui pedagog, dascăl de înaltă calitate umană, de profesionalism optim, de o nemăsurată modestie) Mihaela a reușit să capteze 
atenția celor din sală. Mesajul trasmis a fost nu doar acela de a face educație de calitate, de a schimba mentalitatea „împietrită”, ci de a ne întreba 
„România încotro merge?”.Probabil cei prezenți și-au pus desigur astfel de întrebări și înainte de această întâlnire, însă cu această ocazie  au perceput 
încă o dată acest semnal de alarmă și în discuțiile purtate, fiecare a propus ceva prin care să încercăm o cale de ameliorare a acestor aspecte, pe care 
le observăm dar suntem neputincioși în fața lor, chiar dacă suntem conștienți de valorile pe care le are poporul român.
Despre aceste valori și despre educație și-au exprimat părerea și tinerii liceeni care doresc șă aibă libertatea de a-și exprima propriile idei, nu doar 
de a copia idei, ci de a fi mai aproape de original; ei doresc să învețe cum să se accepte pe ei și pe cei din jur, și-și exprimă mâhnirea pe care o au 
atunci când observă vă „armonia prin care suntem creați este distrusă de consecințele neșlefuirii sufletului”. Aceste ideii aparțin tinerilor care au 
fost premiați în cadrul Festivalului „Tudor Arghezi” pentru creațiile lor, tineri care ne îndeamnă: „Să căutăm în străfundurile inimii: înțelepciunea și 
bunătatea de care societatea are nevoie”.
În cele spuse de acești elevi s-au regăsit idei ale tinerei cărbuneștence și poate că împreună vor reuși să schimbe mentalități.

Biblioteca orășenească   

Bogdan Mezdrea - exemplu pentru noi toți!
Bogdan Mezdrea, a primit titlul de Cetățean de Onoare al orașului Târgu Cărbunești, după ce în  data de 
19 aprilie a salvat dintr-un incendiu o fetiţă de 3 ani şi pe bunicul acesteia. Norocul, sau soarta a făcut 
ca în  seara zilei de joi, 19 aprilie,  Bogdan s-a aflat în trecere în zona blocurilor, unde  un apartament de 
pe strada Minerilor fusese cuprins de incendiu. Toți locatarii reușiseră să părăsească locuințele din bloc 
înainte ca fumul să cuprindă tot imobilul, cu excepția unei fetițe de 3 ani și bunicul acesteia, care în timp 
ce coborau de la etajul 4, au intrat din greseala, chiar in apartamentul care ardea mocnit.
Ajungând în zona incendiului Bogdan a fost rugat de mama fetiţei să intre în clădire şi să o salveze. Fără 
să ezite, acesta a intrat în blocul cuprins de fum. 
A  intrat în apartamentul respectiv, iar fetiţa era leşinată, în stare de inconştienţă, pe hol. A scos fetiţa din 
locuinţa şi le-a dat-o celor care erau la uşă. Tot soarta a făcut ca în mometul în care a vrut să părăsească 
locuința care ardea, i-au căzut ochelarii de vedere şi a încercat să-i găsescă. Căutându-i pe jos cu mâna, 
pentru că nu se vedea nimic, a dat de un picior. Era bunicul fetiței. Astfel a reușit eroul orașului nostru 
să salveze 2 vieți.Fetiţa a fost transportată la spital, revenindu-și complet. De asemenea, şi bunicul ei se 
simte bine după ce a fost la un pas de moarte. 
Bogdan a facut ceea ce multi nu au curajul sa facă, în timp ce unii doar privesc, el și-a riscat viața pentru 
a salva alte 2 vieți.
Pentru curajul său și pentru exemplul pe care l-a dat și pe care toți trebuie să-l urmăm atunci când situația 
ne-o cere, Bogdan Mezdrea a primit titlul de Cetățean de Onoare al orașului Târgu Cărbunești și totodată, 
respectul nostru, al tuturor cărbuneștenilor.
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Ziua Eroilor. Sărbătoare națională a poporului român.
Anul 2018 este anul Centenarului pentru România. Se împlinesc 100 de 
ani de când bunicii și străbunicii noștri au creat România Mare. În acest 
sens la 100 de ani de la Marea Unire  și Primăria Tg. Cărbunești marchează 
momentele-cheie din secolul trecut. 
Activitățile comemorative ale Centenarului la Tg.Cărbunești au debutat 
cu activitatea culturală din data de 24 Ianuarie 2018, în sala de lectură a 
Bibliotecii Orășenești în colaborare cu clasele a XI A filologie și a XII D socio-
umane de la Colegiul Național “TUDOR ARGHEZI”, coordonate de doamna 
profesor Pandia Daniela. 
Importanța evenimentelor istorice au fost punctate de către elevii  acestor 
clase printr-o prezentare in power-point, dar și prin recital de poezii, chiar 
creație proprie a elevilor.   

Această colaborare a continuat și în data de 17 mai 2018 prin marcarea 
evenimentului “Ziua Eroilor” în localitatea Pojogeni, unde elevii clasei a XI 
A filologie au fost prezenți cu poezii patriotice creații proprii ale acestora,  
poezii  vor fi publicate în numerele viitoare ale Gazetei de Cărbunești. 
Parteneriatul cu clasele de elevi amintite va continua în cursul anului 2018 
prin marcarea tuturor evenimentelor istorice ale centenarului.
Prezenți la acest eveniment au fost și elevii Școlii Gimnaziale “GEORGE 
USCĂTESCU”. S-au rostit alocuțiuni de către reprezentanții autorităților locale, 
cadre didactice, locuitori ai localității Pojogeni, precum și comandantul 
unității militare din orașul nostru. 
În semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem al ostașilor căzuți la 
datorie a avut loc o Ceremonie religioasă și militară de depuneri de coroane 
de flori la Monumentul Eroilor, de către reprezentanții autorităților locale, ai poliției, armatei, dar și de către unitățile de învățământ din orașul nostru.

Biblioteca Orășenească

Ziua internațională a ocrotirii copilului este sărbătorită în România și în alte 
aproximativ 50 de țări, la data de 1 iunie. 
Aşadar, 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii trebuie să se 
simtă bine, să primească cadouri, să se distreze împreună. 
În această zi, fiecare dintre noi îşi aminteşte de momentele frumoase ale 
copilăriei, întorcându-se cu gândul în trecut sau retrăind-o prin ochii oricărui 
copil. Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi 
să ne bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sarbatorim 

alături de copii, nepoţii, fraţii sau vecinii noştri şi să ne lasăm inspiraţi de 
bucuria lucrurilor simple sau să nu uităm de copilul din noi. 
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.  
Copii prezenți, aproximativ 400, s-au bucurat de un tobogan gonflabil 
și fructe proaspete, oferite de către autoritatea publică locală în scopul 
promovării unei alimentații sănătoase. 
Totodată un clovn  le-a făcut ziua mai fericită oferindu-le figurine din 
baloane, după placul și preferințele fiecărui copil. Copii prezenți și-au 
exprimat creativitatea prin desene pe asfalt, iar cei mai talentați au cântat și 
i-au încântat pe toți copii prezenți.

Ziua Copilului


