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Fie ca sfânta sărbătoare Fie ca sfânta sărbătoare 

a Învierii Domnului să vă aducă cele patru a Învierii Domnului să vă aducă cele patru 

taine divine: încredere, lumină, iubire, speranță. taine divine: încredere, lumină, iubire, speranță. 
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Art.1.Se aprobă  aderarea  la  Asociatia  de  Dezvoltare Intercomuni-
tară “ADIA” Gorj  a UAT Comuna Cătunele;

Art.2.Se mandatează Primarul Comunei Scoarţa – d-ul Stamatoiu Ion-
Grigore reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții

"Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Căminului Cultural, sat Scoarța,
Comuna Scoarța, județul Gorj"

 Art.1. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI,  pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cul-
tural, sat Scoarța,Comuna Scoarța, județul Gorj” conform anexei 1 la pre-
zenta hotărâre;

 Art.2. Se aprobă  indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiții

“Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural, sat Scoarța, 
Comuna Scoarța, județul Gorj” conform anexei 2 la prezenta hotărâre;

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului comunei Scoarța pentru ducerea la îndeplinire;
- Se va afișa pe site-ul Primăriei Scoarța.

Nr._25_/ 28.03.2018

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea aderării 

UAT comuna Cătunele  la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" - Gorj

Art.1. Se aprobă domeniile serviciilor publice şi locurile în care contrave-
nienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, după cum urmează:

a) întreţinera locurilor de agrement, a bazei sportive, a spatiilor verzi si a 
drumurilor publice;

b) activităţi în folosul grădiniţelor, şcolilor  si  căminelor culturale;
c) întreţinerea aleilor pietonale,
d) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă califi-

cată;
e) curăţarea rigolelor străzilor;
f) decolmatarea, şanţuri, poduri, podeţe, paraie si canale;
g) întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de sport, 

izlaz comunal;
h) văruirea pomilor de pe raza comunei;
i) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului institu-

ţiilor din comună.
j) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în 

proprietatea comunei Scoarta;
Art. 2. Programul de muncă, precum şi normele privind executarea de 

activităţi în folosul comunităţii sunt cele stabilite potrivit legii şi Regulamentu-
lui prevăzut în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3.Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabi-
leşte după următoarea formulă:                    

-salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program complet 
de lucru, stabilite prin actele normative în vigoare la data transformării amen-
zii contravenţionale în prestarea unor servicii în folosul comunităţii.

 Art. 4.Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind sancţi-
unea prestării unei sancţiunii, Compartimentul taxe şi impozite va opera stin-
gerea obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienţii 
au prestat activităţi în folosul comunităţii.

Art. 5.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei 
Scoarța.

Art.6.La data adoptării prezentei hotărâri işi incetează aplicabilitatea ori-
ce dispoziţii contrare.

Art.7.Secretarul unităţii administrativ teritoriale va comunica prezenta  
hotărâre autorităţilor si instituţiilor interesate.

Nr._28_/ 28.03.2018

HOTĂRÂRE

privind stabilirea domeniilor serviciilor 
publice şi locul în care contravenienţii vor 

presta activităţi în folosul comunităţii

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., 
pe bază de protocol,  a amplasamentului situat în comuna Scoarta, sat 

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  
a amplasamentului și asigurarea condițiilor 

în vederea executării obiectivului de investiţii 
"Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea 

Caminului Cultural, sat Scoarta, Comuna 
Scoarta, Judetul Gorj"

Anexa2   la H.C.L. nr. 25_ din 28 martie 2018
INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI  AI OBIECTIVULUI DE 

INVESTIȚIE
Regim de înălțime = P
Suprafața construită propusă = 560mp
Suprafața desfășurată propusă= 575,85 mp

Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” - Gorj, pentru a aproba alături de ceilalţi 
reprezentanţi  ai unităţilor administrativ – teritoriale asociate, actele de ade-
rare;

Art.3.Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului Comunei Scoarţa vor duce la îndeplinire prevederile pre-
zentei hotărâri.

Nr._26_/ 28.03.2018
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Scoarta, judetul Gorj și aflat în administrarea Consiliului local Scoarta, în 
suprafață construita de 560 mp (camin cultural și anexă) și teren aferent în 
suprafață de 1274 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr.36254, nr. topo 
36254 și nr. topo 36254-C1, 36254-C2 liber de orice sarcini, în vederea şi 
pe perioada realizării de către “C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii “Rea-
bilitarea, Modernizarea și Dotarea Caminului Cultural, sat Scoarța, Comuna 
Scoarța, Județul Gorj”;

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, 
cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al co-
munei Scoarta, județul Gorj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități 
(electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4.Consiliul Local al comunei  Scoarta  se obligă să asigure, în 
condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organi-
zarea șantierului;

Art.5.Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii 
și lucrari finanțate de UAT Scoarta în valoare de100.676,63  lei cu TVA;

Art.6.Consiliul Local al Comunei Scoarta  se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și 
să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani;

Art.7. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea 
Consiliului Local Scoarța nr.22 din 16 martie 2018;

 
Nr._29_/ 28.03.2018

În atenţia publicului

Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în Cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi 
a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de reprezentantul autorităţii locale, sau a unui 
certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii 
cadastrale, în cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 (1 august 2001) 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, înscrierea se face: în baza autorizaţiei de construire sau, 
în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă informaţiile referitoare la construcţie şi deţinătorul acesteia, 
conform evidenţelor fiscale sau, după caz, celor din Registrul agricol, eliberat de primarul localităţii unde este 
amplasată această construcţie.

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism sunt:
-Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism;
-Copie extras Carte funciară (date cu privire la situaţia juridică a imobilului), la zi;
-Planuri topografice sau cadastrale, la scara 1:500 sau 1:1.000, cu evidenţierea Imobilelor în cauză;
-Copie chitanţă taxă;
-Dosar.

Acte necesare pentru regularizarea taxei la terminarea lucrărilor sunt:
-Autorizaţia de construire (2 exemplare, în copie);
-Plan parter şl plan etaj/mansardă (2 exemplare, în copie);
-Formularele de comunicare privind încheierea lucrărilor;
-Declaraţia privind valoarea finală a lucrărilor;
-Proces verbal de recepţie (3 exemplare);
-Certificatul de performanţă energetică a clădirii.

Atribuțiile Biroului Urbanism din cadrul Atribuțiile Biroului Urbanism din cadrul 
Primăriei ScoarțaPrimăriei Scoarța
Potrivit Primăriei Scoarța, Biroul 
Urbanism este cel care eliberea-
ză, potrivit prevederilor legale, 
avize, certificate de urbanism, 
autorizaţii de construire şi des-
fiinţare privind locuinţe, institu-
ţii şi servicii comerţ, industrie, 
extinderi, anexe gospodăreşti, 
garaje, împrejmuiri, reparaţii, 
consolidări, renovări, precum şi 
autorizaţii privind branşarea la 
reţele utilitare (apă, energie elec-
trică). De asemenea, acest birou 
este cel care păstrează evidenţa 
avizelor, certificatelor de urba-
nism şi autorizaţiilor eliberate pe 
plan local, dar și evidenţa certifi-
catelor de urbanism şi autoriza-
ţiilor de construire eliberate de 
Consiliul Judeţean Gorj.

A
ngajații acestui birou efec-
tuează controale în locali-
tate pentru verificarea res-

pectării Legii nr. 50/1991, respectiv a 
autorizaţiilor, documentelor tehnice, a 
Codului Civil în vigoare şi întocmeşte 

procese verbale de contravenţie în 
cazul constatării abaterilor. 

Tot aceștia se deplasează în co-

mună pentru verificare, constatare şi 
propune soluţii în urma sesizărilor şi 
reclamaţiilor cetăţenilor. 

Aici se ține evidenţa amenzilor 
aplicate cu menţionarea ducerii la 
îndeplinire şi a măsurilor propuse 
pentru intrarea în legalitate și tot de 
aici se verifică, în teren, respectarea 
documentaţiilor ce au stat la baza eli-
berării autorizaţiei de construire.

Reprezentanții Biroului Urbanism 
participă la elaborarea Planului Ur-
banistic General (PUG) al localităţii 
şl a Regulamentului de Urbanism 
şi răspunde aplicarea prevederilor 
acestora, în timp ce salariații dispun 
luarea avizelor autorităţilor pentru lu-
crările Primăriei Scoarţa, întocmesc 
avize de oportunitate conform Legii 
nr. 27/2008 și întocmesc raport de 
specialitate pentru aprobarea docu-
mentaţiei de urbanism.

La terminarea lucrărilor, de la 
acest birou se calculează taxele da-
torate ca urmare a declaraţiilor be-
neficiarilor de terminare a lucrărilor 
(regularizare taxe) şi tot de aici se 
eliberează procese verbale de ter-
minare a lucrărilor după verificarea 
acestora în teren.
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Lista consilierilor locali Lista consilierilor locali 
ai Consiliului Local Scoarțaai Consiliului Local Scoarța

1.ANDREI VIRGIL -  Comuna Scoarța, sat Budieni;
2.ARCUŞ MIHAI – viceprimar – Comuna Scoarța,  sat Cerătu de Copăcioasa
3.CIUGUDEAN GHEORGHE – Comuna Scoarța, sat Lazuri
4.COCHECI ION – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
5.COSTAICHE PETRE – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
6.COTÎRLĂU AURELIAN – Comuna Scoarța, sat Mogoșani
7.DĂNĂRÎCU MARIUS – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
8.MACAVEI GEORGE–LUCIAN - Comuna Scoarța, sat Scoarța
9.NEFEROIU PANTILIMON – Comuna Scoarța, sat Pișteștii din Deal
10.POPESCU ANGHEL – Comuna Scoarța, sat Copăcioasa
11.POPETE VIOREL - Comuna Scoarța, sat Budieni;
12.VÎRJAN CONSTANTIN – Comuna Scoarța, sat  Bobu;
13.VÎRJAN SORINEL - Comuna Scoarța, sat Bobu

Ninsorile abundente de la sfârșitul lunii martie au avut un impact 
devastator asupra casei unei familii din comunitatea rromă a comu-
nei Scoarţa. Cinci minori şi părinţii lor rămăseseră, fără un acoperiş 
deasupra capului, după ce acesta a cedat sub presiunea stratului de 
zăpadă. Administraţia publică locală din Scoarţa nu a stat cu mâinile 
în sân, ci a sărit imediat în ajutorul familiei nevoiaşe. 

Zăpada i-a lăsat fără acoperiş deasupra capului,Zăpada i-a lăsat fără acoperiş deasupra capului,

M
obilizare de forţe în co-
muna Scoarţa, la sfârşitul 
lunii martie. 

O familie din Budieni s-a trezit cu 

În acest weekend, edilul comu-
nei Scoarţa, Ion Stamatoiu, s-a 
deplasat în satul Bobu, une a 
dus lemne de foc pentru o fami-
lie care nu mai avea cu ce să-şi 
încălzească locuinţa. Pentru că 
afară era foarte frig, primarul nu 
a putut lăsa oamenii să îngheţe, 
astfel că le-a dus lemne chiar de 
la el de acasă. 

Ion Stamatoiu, primarul comunei 
Scoarţa, a lucrat şi în weekend, dar 
nu în biroul de la Primărie, ci în te-
ren, ajutând familiile nevoiaşe. 

“Am derulat o acţiune umanita-
ră la familia Vasile Trîncă din Bobu, 
care a primit o camionetă cu lemne, 
necesare în această perioadă grea, 
având în vedere situaţia precară 
a familiei, starea de sănătate şi un 
copil cu handicap”, a precizat edilul 
Stamatoiu.

acoperişul distrus de stratul de zăpa-
dă depus în ultimele zile. Din fericire, 
niciunul dintre cei cinci copii minori şi 
nici părinţii lor nu au fost răniţi în mo-

Lemne de foc de la primarul Lemne de foc de la primarul 
Stamatoiu, pentru o familie din BobuStamatoiu, pentru o familie din Bobu

Oamenii au primit cu deosebită bucu-
rie darul primarului, fiindu-i recunoscători 
pentru gestul său de mare omenie. 

Autorităţile din Scoarţa au sărit în ajutorul unei familii Autorităţile din Scoarţa au să
din comunitatea de rromidin comunitatea de rromi

mentul producerii dezastrului, însă 
teama cea mai mare era că vor ră-
mâne sub cerul liber, în condiţiile în 

care afară era atmosferă de iarnă, iar me-
teorologii anunţaseră în continuare lapovi-
ţă, ninsori şi temperaturi scăzute. 

Instituțiile și persoanele juridice 
din localitate au însă anumite obligații 
pentru a menține frumoasă localitatea, 
adică trebuie să asigure curățenia în lo-

Aprilie, Luna Curăț
Autoritățile locale din Scoarța au decretat Luna Curățeniei în localitate 
în luna aprilie, asta deoarece vremea urâtă din martie a oprit lucrările de 
curățenie și igienizare.

curile de depozitare a materialelor din curțile 
interioare, pe celelalte terenuri pe care le 
dețin, dar și în curțile interioare, însă, trebuie 
să își depoziteze corespunzător și deșeurile 
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Autorităţile din Scoarţa au sărit în ajutorul unei familii ărit în ajutorul unei familii 
din comunitatea de rromi

Ajutaţi de autorităţile locale

Comunitatea din Budieni s-a mo-
bilizat exemplar, sărind în ajutorul fa-
miliei a cărei casă a fost avariată de 
zăpadă, însă nici autorităţile nu au 
rămas indiferente, dimpotrivă, admi-
nistraţia publică locală din Scoarţa a 
ajutat cu materiale de construcţii şi nu 
numai. 

“Este vorba despre o familie cu 
posibilităţi financiare reduse. Au cinci 
copii minori şi nu-i puteam lăsa fără 
acoperiş deasupra capului. Ne-am 

unit forţele cu cei care s-au mobilizat 
pentru a-i ajuta. Le-am oferit ţigle şi 
grinzi pe care le aveam recuperate 
din demolarea altor clădiri. De ase-
menea, le dăm şi un mic ajutor finan-
ciar, în cuantum de 500 de lei”, a con-
firmat primarul Ion Stamatoiu.

De îndată ce materialele au ajuns 
la casa dezafectată, oamenii au înce-
put reconstituirea acoperişului. 

A fost o mobilizare generală atât 
din partea localnicilor din Budieni, cât 
şi a autorităţilor din Scoarţa, rezulta-
tul fiind mulţumitor. 

țeniei la Scoarța
menajere, industriale, agricole și materialer 
refolosibile. Respectivii mai au obligația de 
a efectua și menține curățenia trotuarelor, 
a părții carosabile, a străzii și drumurilor, 
a locurilor de parcare pe care le folosesc, 
și dacă este zăpadă, au obligația de a în-
depărta zăpada și gheața de pe aceste căi 
de acces. De asemenea, instituțiile publice, 

agenții economici și persoanele juridi-
ce trebuie să asigure curățirea mijloa-
celor de transport și a utilajelor la intra-
rea acestora pe drumurile publice.

Obligații pentru cetățeni

Primăria Scoarța le impune și 

cetățenilor localității anumite obligații 
în luna curățeniei din comună. Și ei 
trebuie să mențină curățenia pe trotu-
are, pe partea carosabilă a drumurilor 
și a străzii unde locuiesc, pe porțiunea 
din fața gospodăriei fiecăruia, dar și 
a locului de parcare. Cetățenii sunt 
avertizați să depună reziduurile și 
gunoiul menajer numai în spațiile 
special amenajate de autoritățile lo-
cale, dar și să își curețe mașinile și 
utilajele la intrarea cu acestea pe 

drumurile publice. Întreținerea cu 
curățarea șanțurilor și rigolelor sunt 
un alt aspect important prevăzut de 
autorități în sarcina localnicilor, dar și 
curățarea, toaletarea și văruirea ar-
borilor din dreptul proprietății. Oame-
nii mai trebuie să întrețină curățenia 
pe terenurile deținute de populație 
și pe care nu sunt construcții prin 
curățarea vegetației, fără a pune în 
pericol siguranța cetățenilor din apro-
piere.
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Cele mai mari șanse în mun-
ca agricolă le au femeile 
(circa 70% femei și 30 % 

bărbaţi), acestea fiind căutate mai 
degrabă pentru acest gen de activita-
te în Germania, mai spun solicitanții. 
De altfel, vârsta acceptată pentru vii-
torii lucrători este de18-55 ani pentru 
femei, în timp ce bărbații trebuie să 
aibă între 18-49 ani. Nu este obli-
gatorie cunoaşterea limbii germane, 
dar cine știe cât de cât germana sau 
engleza are un avantaj la selectare/
angajare.

 “În anul 2017 am intermediat 
peste 2700 persoane pentru 164 de 

O agenție germană de recrutare a forței de muncă caută sezonieri 
la Scoarța! Cei interesați vor lucra în agricultură
Agenţia de muncă <<Verrmittiungsagentur „Dumitru & Otto”>> cu sediul 
în Germania a luat legătura cu autoritățile locale din Scoarța anunțându-l 
pe primarul Ion Stamatoiu că aceasta caută muncitori pentru muncă se-
zonieră. Viitorii angajați ar urma să presteze în Germania între 2-6 luni/
an, îndeosebi în perioada mai-octombrie 2018. Potrivit reprezentanților 
agenției, munca sezonieră se desfășoară cu precădere în agricultură, 
adică pentru cultivarea legumelor și fructelor. 

fermieri mai mici sau mai mari. În 
2018 estimăm că, vom depăşi 280 
clienţi germani. Asta înseamnă că 
vom intermedia peste 3500 de per-
soane și, implicit, avem nevoie de o 
lărgire și reînnoire a bazei noastre de 
date”, mai transmite, în scris, anga-
jatorul în mesajul transmis primarului 
Stamatoiu.

Înscrierea de către cei interesați 
se face fie Online pe www.servicisi-
gur.ro, fie telefonic la numărul 0049-
1517-5200622. “Cine nu are credit 
telefonic suficient, poate da „BIP", iar 
noi resunăm.Vorbim și româneşte”, 
mai dă asigurări agenția.

Ce acte trebuie

În 80% din ferme sunt ne-
cesare două documente: un 
chestionar(dovadă că  solicitantul 
este casnic/casnică) cu ștampilă de 
la primăria de care aparţine persoa-
na (acesta este obligatoriu), dar și o 
adeverinţă de negaţie de la CNPAS 
judeţeană.

“Pentru a descărca documentele 

necesare la angajare, puteți accesa 
gratis pagina noastra www.servicisi-
gur.ro. În circa 70% din cazuri, pen-
tru muncitorii care doresc să lucreze, 
dar nu au bani, fermierii acceptă să 
plătească în avans către firma de 
transport 100 € , bani care sunt opriţi 
ulterior din salariu”, mai comunică 
agenția germană. Comision perceput 
de agenție este plătibil o singură dată 
din primul salariu, și va fi cuprins între 
120-150 €.

Salariații Primăriei 

Scoarța au percutat 

iar la apelul edilului Ion 

Stamatoiu și au donat 

banii pentru a cum-

păra pachete pentru 

nevoiașii localității. 

Primarul Ion 

Stamatoiu a declarat 

că, din suma strânsă, 

vor fi cumpărate ali-

mente de bază care 

vor fi împărțite, în 

această săptămână, 

unui număr de 18 fami-

lii nevoiașe.

“Vom cumpăra din 

donații, pentru câteva familii 

din localitate, produse nece-

sare de Paște. 

Vom oferi ulei, zahăr, 

cozonac, ouă roșii, asta din 

banii strânși de angajații pri-

măriei. 

Avem în atenție familiile 

cu venituri reduse, cu mulți 

copii, din Bobu, Scoarța. 

Este un gest propus de 

salariații noștri care de fieca-

re dată au donat pentru acest 

gen de acțiuni. 

Am primit ceva și de la 

Angajații Primăriei Scoarța au făcut 
chetă pentru a ajuta săracii comunei

Parohia Budieni. 

Nu am apelat la bugetul 

local, ci am dat fiecare din 

buzunarul propriu. 

Unii salariați au cumpă-

rat personal aceste produ-

se”, a spus edilul Stamatoiu, 

mulțumind echipei sale pen-

tru felul cum percutează la 

astfel de solicitări. 

De altfel, la finalul lunii tre-

cute, în colaborare cu Școala 

Gimnazială Scoarța, s-au 

oferit ajutoare alimentare și 

la Casa de Tip Familial din 

zona Botești din comună. 

Credincioșii din zona Budieni a comunei 
Scoarța au participat cu mic cu mare, pe 25 
martie, la biserica din localitate. 

Era, de altfel, zi de mare sărbătoare, mar-
cată cu cruce roșie în calendar, și puțini au 
fost credincioșii din Budieni care au stat de-
parte de locaș de cult, mai ales că era Buna 
Vestire. 

De altfel, după o slujbă religioasă de zile 

Slujbă de Buna Vestire la
Budieni și masă pe măsură! 

mari, credincioșii au fost invitați la o masă bo-
gată de pe care nu au lipsit bucatele de post 
și de pește, în acea zi fiind dezlegare pentru 
consumarea acestei cărni. 

“Mulțumim tuturor celor care au participat 
la slujbă și la masă cu o bucată de pește, 
mămăliguță, un pahar de suc și de vin. Doam-
ne ajută!”, a transmis primarul comunei, Ion 
Stamatoiu, primind un val de mesaje de fe-
licitări.
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Pompiliu Marcea – sau despre un <<Depozit spiritual 
tezaur>> venind din <<creanga de aur>>
P

e Pompiliu Marcea l-am cu-
noscut din totdeauna – eram 
amândoi bucureșteni – gor-

jeni – dar, cum gorjenii – bucureșteni se 
uită unul la altul  „peste umăr„ - în cazul 
de față nu e cazul – cunoașterea noastră 
era de altă natură. 

Eram – îndrăznesc să mă număr 
printre ei – coborâtori predestinați a fi un 
„al treilea ochi” printre cărți.  

Trăiam – el între Amfiteatrul Universi-
tar și Biblioteca Academiei, eu între  Bi-
bliotecă și  Aula Academiei. 

Când nu fierbea la Catedră ori în Sala 
de studii – când nu era, prin urmare, în 
stare de efervescență, îl vedeam pe ale-
ile retrase ale Bibliotecii Academiei, în 
stare de transcendență – transcendența 
fiind starea lui normală, în clipele de sin-
gurătate. 

Întâlnit și salutat, răspundea mașinal 
ori nu răspunde deloc – „nu vedea, nu 
auzea.” În raport cu forfota de pe aleea 
principală, gânditorul era „o altă arătare”, 
un ”picat ca de pe o altă planetă” – el 
era cufundat în el, ochii îi arătau ca două 
oceane. 

Arăta a Sadoveanu singuratic pe 
margini de ape- ambii niște trăsniți de 
la drumul mare  și pierduți în ”pulberea 
solară”. 

Marcea era versiunea genetică de 
aur a unui șir de generații, ajunsă la un 
înalt grad de spiritualizare – el trăia în 
lumea abstractă a inteligibilului. Ai fi zis 
că e umbra unui vis prin ”Grădina lui 
Academos”. 

Aflăm acum, că acasă era un “co-
pil între copii” – jucăuș, plin de umor, 
poznaș chiar. Pot să cred sau pot să re-
fuz să cred. 

Întâi că nu știu când putea fi ”acasă” 
și…”copil între copii” - ”copiii” fiind ”Năiță 
(soția) și ”Bobiță” fiica) – pentru că pleca 
ultimul. 

Și apoi ”acasă” însemna în primul 
rând ”masa de lucru – acasă emitea și 
scria. 

Mai degrabă, acceptăm că ”îi plăcea 
să spele vase” – curgerea apei făcând, 
în momente de prea plin informațional, 
ceea ce face somnul – ordine și sens în 
mișcarea…”astrelor”.  

Încă o dată – Pompiliu Marcea era 
populat – sigur suprapopulat – de miri-
fica lume a teritoriilor invizibile – era un 
mare abstractizat. 

Miriadele de ore trăite în lumea sa-
doveniană – spre exemplu – l-au pus pe 

urmele lumii arhetipale – lume  ”bună 
conducătoare de simboluri ancestrale”. 

El însuși un exemplar spiritualizat al 
civilizației din Carpați – Marcea a fost 
unul din spiritele emițătoare de valori,”a 
făcut școală” în școala universitară – 
eroul nostru poate fi considerat unul din 
”eroii civilizatori” de la noi. 

Pompiliu Marcea era un om complet, 
vocația lui era, însă, investigația profun-
dă și elocința vie, elegantă, rotundă. 

Gânditor profund și creator fecund, 
Marcea ar fi putut scrie ca Sadoveanu – 
cărți peste cărți. 

A scris însă puțin și a tipărit și mai 
puțin – în raport cu mintea și inima lui. 
Creatorul s-a simțit în largul lui, la Cate-
dră – la Catedră Marcea având ceva din 
Vianu – oficia. 

(Doamne! Ce bine se aveau cei doi! 
Deși veneau din orizonturi diferite și din 
generații iarăși diferite. 

Dar, la urma – urmei, cât de diferite 
pot fi „orizonturile” a două spirite arheti-
pale ancestrale? Venind din originar, ele 
vin-indiferent de”paralele” și „meridiane” 
– din universal. 

Toate „culturile” au la origine, o cul-
tură – toate „civilizațiile” au la origine o 
civilizație. 

Cel puțin spiritele conștiente de va-
loarea lor arhetipală – știu că, venind din 
originar, vin oriunde s-ar afla acest „origi-
nar”, din universal. 

Marcea s-a simțit un privilegiat al 
sorții, să-l aibă pe Vianu profesor și men-
tor – Vianu s-a simțit onorat  să-l aibă pe 

Marcea de prieten și partener de dialog). 
Pompiliu Marcea crea la Catedră,”ca 

în ziua cea dintâi”. Inspiratul aici se 
desăvârșea ca iluminat. 

Profesorul – cel care este ca atare, 
rectorul – în fața mediului studențesc ”ia 
foc”, aici sar în aer ”porțile propriului teza-
ur”, aici intră ”pe recepție” cu toate surse-
le cosmice de emisie. 

Magisterul – cel care este ca atare 
– aici deschide misterul și operează la 
lumina zilei, pe mister deschis. Aici nimic 
nu mai e șablon – nimic tipar – tipic – nici 
un canon. 

Cursurile lui Marcea aveau ceva din 
cursurile lui Vianu, dar erau mai aprinse 
și lui Vianu îi plăcea.

 Vianu îl cultiva pe fostul student – îi 
căuta compania – prietenia lor venind din 
armonia celor doi în fața valorii. 

Pentru ei, ca pentru orice spirit au-
tentic, Baudelaire, Byron, Dante, Emi-
nescu, Goethe, Madach Imre, Edgar Poe, 
Pușchin, Cervantes, Tagore – fiecare era 
o valoare universală – și nu una conjuc-
turală. 

Situarea nu are nevoie de 
argumentație – ei înșiși, Vianu și Marcea, 
fiind valori universale. Faptul a și fost 
consemnat în timpul vieții – ambii, fiecare 
cu timpul și cu stilul său, fiind omologați 
european. 

Fiecare, la timpul și în stilul său, a fost 
un mare universitar. (În acest moment nu 
pot trece peste o constatare, care mi se 
impune tot mai mult în ultimii ani. 

Sunt – se știe – istoricul și filozo-

ful vieții academice și prin urmare, și al 

personalităților acestui univers. 

Mi se impune constatarea că marea 

operă a unui universitar mare – cursurile 

predate fără un curs în față – dispare ca 

text, odată cu sfârșitul orei de predare. 

Când erau stenografi care făceau averi, 

stenografiind oficierile „ex cathedra” ale 

marilor iluminați ). 

Dacă prin absurd, cineva, cu un apa-

rat, ar fi înregistrat rostirea transcendentă 

a magicianului – că Marcea avea vocația 

socratică a insinuării cuvântului-descân-

tec dacă ar fi reținut rostirea-pulbere so-

lară, am avea azi o operă literar-filozofică 

colosală. 

Or, în condițiile date, ceea ce s-ar mai 

putea face ar fi relevarea iluminărilor pro-

fesorului, de către elevii și discipolii săi 

iluminați. 

O Fundație ”Pompiliu Marcea” a cărei 

idee și împlinire nu pot fi îndeajuns subli-

niate, poate face enorm pentru edificarea  

publică a memoriei  și operei omului, scri-

itorului și universitarului Marcea, dar ceea 

ce va rămâne viu în istorie, va fi ”lecția  

Pompiliu Marcea”.  

Iar pentru cei ce nu știu, lecția „ero-

ului civilizat” s-a desăvârșit prin jertfirea, 

firesc asumată, pe Altarul sfânt al Patriei 

Strămoșilor. 

Lecția Marcea se va adăuga ca ver-

siune arhetipală de aur, la lecția paideică 

– tezaur, ancestrală.
PETRE POPESCU GOGAN
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Concurs de promovare pe un post Concurs de promovare pe un post 
de şef serviciu la Primăria Scoarţade şef serviciu la Primăria Scoarţa
P

rimăria comunei Scoarţa 

organizează concurs de 

promovare pentru ocu-

parea pe perioadă nedeterminată 

a funcţiei publice de conducere 

vacante de şef birou – Biroul achi-

ziţii publice, protecţia mediului şi 

administrativ. Candidaţii trebuie să 

îndeplinească condiţiile generale 

prevăzute de art. 66 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţio-

narilor publici (r2), cu modificările 

şi completările ulterioare. Condiţi-

ile specifice necesare în vederea 

participării la concurs şi a ocupării 

funcţiei publice sunt: studii univer-

sitare de licenţă absolvite cu diplo-

mă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licenţă sau echivalentă în profi-

lul economic, specializarea finanţe-

contabilitate; absolvenţi de maste-

rat sau de studii postuniversitare 

în profilul economic, specializarea 

finanţe-contabilitate; să fie numiţi 

într-o funcţie publică din clasa I; să 

nu aibă în cazierul administrativ o 

sancţiune disciplinară neradiată, în 

condiţiile legii; vechime în speciali-

tatea studiilor necesare exercitării 

funcţiei publice de minimum 2 ani.

Concursul se va organiza con-

form calendarului următor: 27 apri-

lie 2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

30 aprilie 2018, ora 10.00 - proba 

interviu. Pentru înscrierea la con-

curs, candidaţii vor prezenta un 

dosar care va conţine următoarele 

documente: cererea de înscriere 

la concurs adresată conducătoru-

lui autorităţii sau instituţiei publi-

ce organizatoare; copia actului de 

identitate sau orice alt document 

care atestă identitatea, potrivit le-

gii, după caz; copiile documentelor 

care să arate nivelul studiilor şi ale 

altor acte care dovedesc efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile 

documentelor care atestă îndeplini-

rea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau institu-

ţia publică; carnetul de muncă sau, 

după caz, adeverinţele care arată 

vechimea în muncă, în meserie şi/

sau în specialitatea studiilor, în co-

pie; cazierul judiciar sau o declara-

ţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează; adeverinţă medicală 

care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concur-

sului de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; curriculum vitae.


