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Târgu Cărbunești- Centru Vechi
Acest titlu poate să vă pară pompos, dar nu este așa. În multe orașe din țară și din lume, 
chiar și în comune s-a păstrat, ca dovadă a existenței de veacuri, partea veche a localității 
cu care se mândresc localnicii și care înseamnă istorie pentru urmași.
Cred că este meritul locuitorilor în primul rând, dar și al autorităților acelor comunități. Din 
păcate, în Tg-Jiu pe strada Victoriei, unde era un adevărat patrimoniu de arhitectură veche 
românească, totul a dispărut. 
A mai rămas câte o casă, ici,colo. În Tg.Cărbunești, spre bucuria noastră a tuturor, s-a 
păstrat intactă partea veche a orașului cu case foarte frumoase, cu o arhitectură care nu 
trebuie pierdută. Nu știu cui i se datorează acest lucru.
Vreau doar să cred că se 
datorează locuitorilor acestei 
zone. 
Acești oameni și-au iubit târgul. 

Stând de vorbă cândva cu câteva doamne care nu mai sunt, dar care locuiau în unele 
dintre aceste case, am observat cu câtă pasiune vorbeau despre acest târg, despre faptul 
că tâgoveții erau oameni speciali cu o conduită rar întâlnită în împrejurimi. Vorbeau cu o 
dragoste de înaintașii lor care au construit aceste case ce atrag atenția celui care le vede  
prima oară sau le revede de câte ori are ocazia.  
Multe dintre aceste case fac parte din patrimoniul național, acesta fiind un motiv în plus 
pentru ca aceste case să fie păstrate. Acest CENTRU-VECHI al Cărbuneștiului, cum îmi place 
să-l numesc, cu foarte multe case, cu o arhitectură foarte frumoasă, care se susțin și se 
leagă între ele într-un concert elegant și armonios, trebuie să dăinuie. Un monument al 
eroilor așezat, nu întâmplător, aici, se armonizează cu contrucțiile din jur. 
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Biroul Taxe și Impozite vă anunță
Pentru anul fiscal 2018 se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirea folosită ca domiciliu  și scutirea de la plata impozitului/
taxei pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor  ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din  ajutor social.
Pentru anul fiscal 2018 se aprobă reducerea taxei speciale de salubrizare la jumătate din cuantumul taxei datorate,  pentru persoanele  ale căror 
venituri lunare constau în exclusivitate din  ajutor social.
În continuare persoanele fizice beneficiază de bonificaţie de 10% pentru plata integrală a obligaţiilor datorate bugetului local, până la data de 31 
martie, respectiv impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, iar persoanele juridice beneficiază de o bonificaţie de 2%, la fel pentru plata 
intergrală a obligaţiilor datorate către bugetul local până la data de 31 martie.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2018

HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractelor de închiriere pe o 

perioada de  un an  conform art. 8 alin. 5 din
 Legea nr. 152/1998,  pentru  titularii de contracte   a căror 
perioadă  de 5 ani încetează   și stabilirea chiriilor  la con-
tractele ce au ca obiect  locuințele pentru tineri destinate 
închirierii, realizate de ANL  pentru locuințele situate în 

orașul Tg. Cărbunești,  pentru anul 2018

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 
având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisi-
ilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amena-
jarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi Protecția Medi-
ului; 
- referatul cu nr. 22.119/08.12.2017 al  Sv. Urbanism  
Amenajarea Teritoriului  si Gospodărie Urbană; 
- prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile propri-
etatea publică;
- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru  Locuințe, cu modificările si 
completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 251/2016 privind  modificarea si 
completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin 
HG nr. 962/2001;  
- prevederile Ordinului nr. 3776/2017 privind stabilirea 
valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2017, în 
vederea vânzării locuinţelor pentru tineri
- prevederile HG nr. 304/2017 privind  modificarea si 
completarea Normelor metodologice pentru pune-
rea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, aprobate 
prin HG nr. 962/2001;
- prevederile Legii  nr. 151 din 27 iunie 2017 privind apro-
barea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pen-
tru Locuinţe;
- prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și d) și alin.(4) lit.c) din 
Legea nr. 215/2001, republicata privind administrația pu-
blica  locala ; 
       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- Se aprobă prelungirea contractelor de închiri-
ere pe o perioadă de un an conform art. 8 alin.(5) din 
Legea nr. 152/1998, pentru  titularii de contracte a căror  
perioadă  de 5 ani  încetează.
    Art.2.- Se stabilește cuantumul chiriilor la locuințele de 
tip ANL situate  în Tg Cărbunești, strada Pădurea Mam-
ului, nr. 11 și strada  Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, 
pentru titularii de contracte de închiriere care au vârsta  
de până la 35 ani, conform anexei nr.1.  
    Art.3.- Se stabilește cuantumul chiriilor la locuințele de 
tip ANL situate  în Tg Cărbunești, strada Pădurea Mam-
ului, nr. 11 și strada  Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, 
pentru titularii de contracte de închiriere care au vârsta  
de peste 35 ani, conform anexei nr.2.  
    Art.4.- Modificarea chiriei se face începând  cu data de 
15.01.2018.
   Art.5.- Se aprobă modelul cadru de contract de închiri-
ere  pentru suprafețele cu destinație de locuințe   desti-
nate tinerilor, conform anexei nr. 3.
   Art.6.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 
încetează efectele art.3 din HCL nr. 126 din 19.12.2012. 
   Art.7.- Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   Art.8.- Primarul orașului și  compartimentele de spe-
cialitate  din cadrul Primăriei Tg Cărbunești vor asigura 
ducerea   la  îndeplinire a prezentei hotărâri .

HOTĂRÂRE
   privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii 

ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 
Având în vedere:
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comi-
siilor de specialitate;
       - expunerea de motive; raportul de specialitate;        
- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc de 
Urgenţă Tg. Cărbunești  nr. 522 din 23.01.2018  înregistrată 
la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 1.633 din 23.01.2018;   
- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în dome-
niul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ans-
amblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Minis-
terul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice lo-
cale, cu modificările şi completările ulterioare  și Normele 
Metodologice de aplicare a acesteia; 
- prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b) şi ale 
art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
   În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  Se aprobă  Organigrama și Statul de funcţii 
ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești,  
prevăzute în anexele nr. 1 și 2,  care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
     Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești şi condu-
cerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării denumirii spitalului din  
„Spitalul Orăşenesc de Urgență  Tg. Cărbunești”   în denu-

mirea „Spitalul de Urgenţă Tg. Cărbunești”
   

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 
Având în vedere:
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comi-
siilor de specialitate;
       - expunerea de motive; raportul de specialitate;  
       - adresa conducerii Spitalului Orăşenesc Tg. 
Cărbunești nr. 104 din 08.01.2018 înregistrată la Primăria 
Tg. Cărbunești  la nr. 445/08.01.2018;  
       - Avizul conform (acordul ) al Ministerului Sănătăţii nr. 
XI/A/RL3862/RL/596/30.01.2012;  
       - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ul-
terioare;
        - Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii și competențe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare;
       - Normele metodologice de aplicare a OUG  nr. 
162/2008; 
       - HCL nr. 61/2010  privind transferul managementului 
asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbunești; 
         În temeiul art. 18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de 
urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale şi  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
        Art.1.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri  se aprobă schimbarea denumirii spitalului  din   
„Spitalul Orăşenesc de Urgență  Tg. Cărbunești”  în denu-
mirea „Spitalul de Urgenţă   Tg. Cărbunești”.
       Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești, şi condu-
cerea Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești  vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului 

bugetar - 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești
     Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate ;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate din cadrul serviciului 
buget, contabilitate, resurse umane nr. 1590/23.01.2018;
- Ordinul nr. 3244/2017 și Ordinul nr. 
3315/22.12.2017 ale Ministerului Finanţelor Publice pri-
vind norme metodologice  pentru încheierea exerciţiului  
bugetar al anului 2017;
- Contul de execuţie  al Bugetului Local  la 
29.12.2017;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice 
locale, cu completările şi modificările ulterioare;
    În temeiul art.45 din  Legea nr. 215 / 2001 – legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
        Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale 
instituţiei privind execuţia Bugetului de venituri şi chel-
tuieli al oraşului Tg. Cărbunești, întocmite la data de 
29.12.2017, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
         Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare  masă/

lună - pentru mesele situate în exteriorul 
Copertinei metalice pentru comerț cu produse second-
hand din strada Gării - Piața Agroalimentară, oraș Tg. 

Cărbunești

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  în ve-
dere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisi-
ilor de specialitate; 
- expunerea   de motive;
- referatul nr. 1422/22.01.2018 întocmit de Vlăduțescu 
Ovidiu - administrator la Administrația Pieții;
- HCL nr. 121/2017  privind stabilirea și aprobarea taxei 
de utilizare  masă/lună - Copertina metalică pentru 
comerț cu produse second-hand din strada Gării - Piața 
Agroalimentara - Oraș Tg. Cărbunești; 
- contractul de lucrări nr. 16.108/21.09.2017 având ca 
obiect execuția lucrării de investiții „Copertina metalica 
pentru comerț cu produse  second-hand”;
- prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 pri-
vind bunurile  proprietate publică cu modificările și 
completările ulterioare;
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Cod-
ul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 348/2004  privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 
publice, cu modificările și completările ulterioare;
-  prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) litera  a) din 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
    În temeiul  art. 45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Le-
gea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- (1) Se aprobă taxa de utilizare în suma de 
30,00 lei/masă/lună - pentru mesele situate în exteriorul 
Copertinei metalice pentru comerț cu produse second-
hand din strada Gării,  Piața Agroalimentara,  oraș Tg. 
Cărbunești. 
      (2) Plata se efectuează  într-o singură tranșă în decada 
a-3-a a lunii în curs pentru luna următoare.
     Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura du-
cerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Acest monument care îți atrage atenția, îți amintește că moșul sau strămoșul tău a luptat 
pentru ca pământul acestei țări să rămână întreg, și să se numească ROMÂNIA- țara pe care 
unii se străduiesc să o dezmembreze. 
Monumentul și cele câteva case din spate alcătuiesc un fel de rând point foarte original 
construit acum mulți ani. Mi-ar plăcea să aflu ce i-a determinat pe propietarii de atunci să 
construiască aceste case acolo. 
Cert este că aceste case dau o notă interesantă acestui CENTRU VECHI. Frumoasa biserică 
Sfinții Voievozi Mihail și Gavril, o altă piesă importanță a CENTRULUI-VECHI, veghează asupra 
tuturor. Decorul acestei zone este completat de râul Gilort care curge la câțiva pași, al cărui 
sursur îl poți auzi din pragul casei. Întâmplarea a făcut să vizitez câteva țări europene. Am 
văzut orașe de dimensiunea Cărbuneștiului sau poate mai mici cu case foarte vechi, dar 
foarte bine întreținute. Francezii, 

mai ales, au un cult pentru păstrarea istoriei, a tot ce este vechi. 
Fac din orice un muzeu. Am văzut câteva orășele cu casele, deși vechi, atât de frumoase, 
încât credeai că abia atunci fusese lăsată bidineaua din mână. Uneori m-am întors de vreo 
două ori pe o stradă să mă dumiresc. Și m-am dumirit. Nu toate casele erau în perfectă 
stare- DOAR FAȚADA DE LA STRADĂ. Această fațadă era întreținută perfect, respectându-
se arhitectura și culorile tradiționale. N-am văzut termopane. Ba am văzut în Germania. 
Dădeau jos termopanele și puneau geamuri cu structură din lemn. Încerc să spun că avem 
la Cărbunești o comoară de arhitectură pe care trebuie să o păstrăm. Mai trebuie să spun 
că sunt îndrăgostită de acest CENTRU-VECHI de peste 50 de ani, când l-am văzut prima 
oară. Când vreau să fac o plimbare, o fac în această parte a orașului. Ori de câte ori am avut 
ocazia, am prezentat această parte a orașului și celor care veneau pentru prima oară la Tg. 
Cărbunești. Îmi doresc să păstrăm aceste case vechi, frumoase. Toate aceste case înseamnă 
și niște povești. Poate le vom afla vreodată. 
Demnitatea unui neam se dezvoltă treptat. Haideți să fim mândri de moșii și strămoșii noștrii, să demonstrăm că putem fi demni așa cum au fost ei! 
Fiecare moț din Munții Apuseni, de la mic la mare, spune că strămoșul său a fost Avram Iancu. Avem și noi strămoșii noștrii.
Nu am dreptul să cer cuiva ceva, dar îndrăznesc să fac o propunere- să încercăm să refacem fațadele caselor cu respectarea arhitecturii și a culorilor 
tradiționale. A renova casele în totalitate este costisitor, dar parțial este posibil cu puțin efort, desigur. Luați, vă rog, în calcul ideea acestui proiect!
Sunt destule case care au fost deja renovate cu respectarea ahitecturii, păstrând până și cuiburile rândunelelor.
 Felicit din toată inima aceste familii! Să facem ca aceast CENTRU să fie la fel de frumos ca atunci când a fost construit pentru că ”Frumusețea va 
mântui lumea” cum spunea marele scriitor rus Dostoievski. Vă propun ca acest CENTRU VECHI să se întindă de la vechea poștă până la PECO. Vă rog, 
încă o dată, să imbrățișati ideea acestui proiect. Dacă sunteți de acord cu acest proiect va fi necesară o întâlnire cu domnul primar pentru anumite 
detalii. Întâlnirea poate avea loc la Gradinița nr.1 care este așezată în această zonă.

C. Stăiculescu

Târgu Cărbunești- Centru Vechi

Taxă specială de salubritate
Taxa specială de salubrizare se plăteşte obligatoriu de :
- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Tg.Cărbuneşti si satele arondate.
Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare:
(1)Taxa specială de salubrizare se plăteşte in 4 rate egale cu termene de plata la 31 Martie, 30 Iunie,  30 Septembrie și 30 Noiembrie 
(2)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubrizare se percep majorări de întârziere conform prevederilor Legii nr.207/2015 
privind Codul de Procedura Fiscala.. 
Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraş Tg. Cărbuneşti astfel:
PERSOANE FIZICE                                                                       TAXA
Taxă gospodărie cu un singur membru                60 lei / gospodărie / an
Taxă gospodărie cu 2 sau mai mulţi membri 120 lei / gospodărie / an
(1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
a) - veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilof de război;
b) - persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
c) - persoanele fizice prevăzute la. art.l al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare;
d) - persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
e) - reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul unu de invaliditate;
f ) - contribuabilii care au două roluri pe raza oraşului Tg. Cărbuneşti sau satelor aparţinătoare şi fac dovada că la un rol nu locuieşte nimeni 
(adeverinţe registru agricol cu componenţa familială şi dovada achitării taxei de salubrizare la domiciliu, etc.).
g) - pentru casele părăsite, nelocuibile, ai căror moştenitori nu pot fi identificaţi, se va întocmi o listă ce va fi aprobată în şedinţa Consiliului Local 
din luna februarie 2017 şi transmisă compartimentului de impozite şi taxe locale, pentru a fi scăzută taxa specială de salubrizare.
h) - persoanele fizice care poseda contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenţi economici, iar punctul de lucru al agentului 
economic este domiciliul acestuia. 
(2) Contribuabilii cu domiciliile în alte localităţi, dar care au poziţie de rol în oraşul Tg. Cărbuneşti vor datora taxa specială de salubrizare în cuan-
tum de 40 lei / an.
(3) Persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS GILORT SRL cu domiciliul pe raza oraşului Tg. Cărbuneşti şi satelor arondate vor datora taxa specială 
de salubrizare în cuantum de 60 lei/an la poziţia respectivă de rol de la domiciliu.
(4) Contribuabilii de pe raza satelor Puieşti, Gîtani, Rugi, Tupşa, Rogojeni şi Zarafi vor datora taxa specială de salubrizare în cuantum de 40 Iei / 
an.
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E o rușine să nu-l cunoști pe Eminescu!

Omul deplin al culturii româneşti, Mihai Eminescu, a fost o apariţie 
deosebită în literatura secolului al XlX-lea integrându-se în marele curent 
romantic european. Ceea ce singularizează creaţia eminesciană este acea 
capacitate uriaşă de a întoarce timpii istoriei, de a construi forme alăturate 
spaţiale şi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat pintr-o filiaţie 
de profunzime cu cel folcloric.
Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de 
aceeaşi plăcere de a întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică 
rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere de reconstituire a unui cadru 
paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre absolut, 
sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau 
de încercare iluzorie de a-şi oferi universuri compensative ideale. Această 
genialitate a poetului este atributul antumelor şi a postumelor.
„A vorbi de poet este ca şi când ai striga într-o peşteră vastă... Nu poate să 
ajungă vorba până la el, iară să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor 
ar putea să povestească pe harpă şi să legene din depărtare delicata lui 
singuratecă slavă. “ spunea Tudor Arghezi, iar I. L. Caragiale remarca faptul că „Eminescu?... era o frumuseţe!...Avea aerul unui sfânt coborât 
dintr-o icoană.,,
„Să-l cunoaştem pe Eminescu” este un obiectiv pe care orice învăţător trebuie să-l realizeze de-a lungul celor patru ani ai ciclului primar. De ce? 

Pentru că este o obligaţie morală faţă de poetul nepereche al neamului 
românesc şi faţă de elevii noştri.
Eminescu a fost si va rămâne poetul tuturor românilor. în fiecare an, elevi, 
dascăli, organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui 
care a fost numit Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu.
În acest an, sărbătorind 168 de ani de la naşterea poetului, cadrele didactice, 
de la ciclul primar din cadrul Şcolii Gimn. Nr. 1 „George Uscătescu,, au 
iniţiat şi derulat pe parcursul săptămânii 15-19 ianuarie 2018, un proiect 
cu titlul „ Eminescu- astrul ce străluceşte în timp,,.
Scopul proiectului a fost cunoaşterea operei şi vieţii poetului Mihai 
Eminescu, respectarea valorilor fundamentale ale culturii naţionale, 
semnificaţia zilei de 15 ianuarie, cât şi sădirea în sufletele elevilor a 
dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană. 
Printre obiectivele propuse de către învăţători au fost şi : îmbogăţirea 
cunoştinţelor despre marele poet; dezvoltarea abilităţii de a cauta în 
orice bibliotecă o carte de Eminescu, pentru a realiza o expoziţie de carte; 

abordarea integrată a operei marelui poet în conducerea activităţii copilului spre investigare, documentare, cercetare şi aplicare practică; 
acordarea şansei elevilor de a se implica în proiect, de a-şi promova cunoştinţele şi înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni „cel mai bun 
povestitor, recitator” ;realizarea unor lucrări artistico-plastice inspirate din poezia lui Eminescu, interpretarea de roluri din opera sa; dezvoltarea 
învăţării prin cooperare şi însuşirea de responsabilităţi şi sarcini specifice; extinderea activităţii şcolare în zone din afara şcolii; implicarea 
părinţilor şi altor factori educaţionali în formarea şi dezvoltarea interesului pentru acest eveniment de importanţă locală şi realizarea unor 
sarcini de lucru din cadrul proiectului cât şi altele.
Activităţile înscrise în proiect au debutat cu prezentări ppt despre biografia 
marelui poet si cu recitări de poezie. Au urmat apoi activităţi în care elevii 
au realizat desene ori colaje inspirate de operele poetului. în următoarele 
zile elevii s-au documentat şi au cules informaţii pentru a realiza, fiecare 
câte un portofoliu despre poetul Mihai Eminescu. 
Fiecare a avut posibilitatea să-şi exprime spiritual creativ, portofoliile 
conţinând o varietate atât de mare de elemente: note biografice, citate 
despre poet, desene inspirate din poeziile poetului, comentarii despre 
operele sale, fişe de lucru pe baza operelor eminesciene etc. 
Elevii clasei a II a B, sub îndrumarea învăţătoarei, Camelia Buligiu au 
organizat în sala de clasă şi o expoziţie de carte cu volume din opera 
marelui poet cât şi cu cărţi realizate de elevi, conţinând versuri eminescine 
însoţite de desene representative pentru versurile scrise. 
Emoţionantă şi lăudabilă atitudinea acestor copii, care s-au întrecut în a 
realiza lucrări cât mai frumoase şi originale, dar şi atitudinea părinţilor, 
implicarea şi seriozitatea cu care i-au sprijinit şi ajutat în realizarea acestui proiect.
 Proiectul s-a încheiat cu o activitate organizată în incinta bibliotecii „Tudor Arghrezi,, unde au avut ocazia să vadă o altă expoziţie de carte 
organizată de doamna bibliotecar, Sută Ana şi unde au vizionat o prezentare ppt a legendei „ Floare de crin,, legendă care aminteşte de 
naşterea poetului neamului românesc şi despre soarta nefericită a geniului. 
În finalul activităţii, elevii cât şi învăţătoarea lor au interpretat diferite cântece pe versuri eminesciene.
În discuţiile purtate cu elevii, despre poet şi opera sa, despre datoria noastră de a-i cinsti memoria şi faptul că ne-a lăsat o moştenire literară 
impresionantă, m-a emoţionat în mod cu totul deosebit replica unuia dintre ei: „e o ruşine, ca român să nu-1 cunoşti pe Eminescu!,,

prof. înv. primar Camelia Buligiu


