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Autoritățile 
locale din Scoarța nu 
și-au uitat eroii!

Să primim Sfi ntele sărbători cu pace şi căldură în sufl et, plini de speranţă şi de încredere, Să primim Sfi ntele sărbători cu pace şi căldură în sufl et, plini de speranţă şi de încredere, 
călăuziţi de dragoste, să mergem pe drumul vieţii presărat cu steluţe norocoase, iar anii care călăuziţi de dragoste, să mergem pe drumul vieţii presărat cu steluţe norocoase, iar anii care 
vin să fi e cel puţin la fel de fericiţi, ca şi cei de până acum. Vă urez tuturor scorțenilor și tuturor gorjenilor vin să fi e cel puţin la fel de fericiţi, ca şi cei de până acum. Vă urez tuturor scorțenilor și tuturor gorjenilor 

  

Un ,,Crăciun fericit“  și  ,,La mulți ani !”Un ,,Crăciun fericit“  și  ,,La mulți ani !”
STAMATOIU Ion,STAMATOIU Ion,

Primarul comunei ScoarțaPrimarul comunei Scoarța
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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea HCL 

nr. 42/28.10.2020 referitoare la organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al Comunei Scoarţa, judeţul Gorj - iniţiator - 
Primar, Stamatoiu Ion Grigore

Lista consilierilor locali ai Consiliului Local ScoarțaLista consilierilor locali ai Consiliului Local Scoarța
1. ANDREI VIRGIL 
2. BĂLAȘA  MARCEL 
3. BLIDUȚI  MARIUS – VALENTIN 
4. CIUGUDEAN EUGENIA 
5. COSTAICHE PETRE 
6. COTÎRLĂU AURELIAN 
7. DĂNĂRÎCU MARIUS 
8. GUȚĂ IONEL – TIBERIU 
9. MACAVEI GEORGE – LUCIAN 
10. POPESCU ANGHEL 
11. POPESCU TEODOR
12. STAMBIN ION
13. VÎRJAN CONSTANTIN

Art.1.Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 
42/28.10.2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Comunei Scoarţa, judeţul Gorj în sensul că 
la art. 2 alin. (1) se va completa cu cei doi consilieri locali supleanţi 
Vîrjan Constantin - PSD, Stambin Ion - ADN şi va avea următorul 
cuprins:

,,(1) Comisia 1 - Comisia pentru programe de dezvoltare econo-
mico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi pri-
vat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ 
şi urbanism:

1)DĂNĂRÎCU MARIUS, consilier local, ales pe listele PSD
2)POPESCU ANGHEL, consilier local, ales pe listele PSD
3)COSTAICHE PETRE, consilier local ales pe listele Partida Ro-

milor Pro Europa
4)VÎRJAN CONSTANTIN, consilier local, ales pe listele PSD
5)STAMBIN ION, consilier local, ales pe listele ADN”
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul şi comparti-

mentele de specialitate;
Art.3.Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoane-

lor interesate prezenta hotărâre şi o vor aduce la cunoştinţa publică 
prin afişaj la sediul instituţiei.

Nr._49_/26.11.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de 

întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în 
impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii, datorate 

bugetului local de către persoane fizice
Art.1. Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere afe-

rente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, rede-
venţe şi chirii, datorate bugetului local de către persoanele fizice, 

conform Anexei care constituie parte integrantă din prezenta hotă-
râre;

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de 
Biroul Financiar Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale;

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Financiar 
Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale. Primarului Comunei Scoarţa 
și Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj;

Nr._50_/26.11.2020
Anexa la H.C.L. nr. 50 din 26.11.2020

PROCEDURĂ
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor şi a 

penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale şi celor bugetare asimilate acestora, 

constând în impozite şi taxe locale, 
redevenţe şi chirii datorate bugetului local de către 

persoanele fizice

A vând în vedere:
-prevederile art. 185 alin.1, lit.b şi alin.6, art 184 alin 5 lit.b) din 

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modifică-
rile şi completările ulterioare:

,,(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul 
fiscal local poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante următoa-
rele înlesniri la plată:

(b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.
(6) Prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura 

de acordare a înlesnirilor la plată.
În scopul acordării eşalonării la plată, sunt asimilate obliga-

ţiilor fiscale:
a)amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b)creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre 

recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele buge-
tare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotă-
râri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie 
titluri executorii. ”

Art. 1. Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data 

intrării în vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări/penali-
tăţi de întârziere bugetului local al comunei Scoarţa, reprezentând 
creanţe fiscale şi bugetare asimilate acestora, stabilite conform 
prevederilor Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală.

(2)Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială 
a comunei Scoarţa şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local 
al comunei Scoarţa.

Art.2. Obiectivul şi scopul procedurii
(1 )Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea de venituri 

cu celeritate la bugetul local şi sprijinirea contribuabililor aflaţi în 
dificultate financiară, prin acordarea scutirii la plata majorărilor de 
întârziere şi a penalităţilor generate de neachitarea de către per-
soanele fizice a impozitelor şi taxelor locale.

Art.3.Durata aplicării procedurii
(1)Prezenta procedură se aplică de la data adoptării hotărârii 

Consiliului Local al comunei Scoarţa până la data de 30.06.2021.
Art.4.Condiţii de eligibilitate a procedurii
(1)Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele 

prevăzute de art. 185 alin.1, lit.b din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, reprezentând scutiri de majorări/penalităţi de 
întârziere.
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(2)Scutirea se aplică majorărilor/penalităţilor de întârziere afe-
rente obligaţiilor fiscale şi bugetare, menţionate la art.1 stinse până 
la data de 30.06.2021 inclusiv.

(3)Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură 
persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)sting integral, până la data de 30.06.2021, inclusiv, obligaţiile 
fiscale și bugetare, constând în impozite și taxe locale, taxe spe-
ciale, chirii, redevențe și amenzi contravenționale restante la data 
achitării;

b)depun cererea pentru a beneficia de aceste facilităţi, până la 
data de 30.06.2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

(4)Prezenta procedură se aplică şi contribuabililor care figurea-
ză în sold cu majorări/penalităţi de întârziere şi depun cerere pentru 
acordarea scutirii până la data de 30.06.2021, inclusiv.

Art. 5.Modalitatea de implementare a procedurii
(1)Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune cererea 

la sediul Primăriei comunei Scoarţa până la data de 30.06.2021, 
inclusiv.

(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat 
de cuantumul majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impo-
zitului şi/sau taxei, chiriei sau redevenţei achitate integral, în condi-
ţiile prezentei proceduri.

(3)Cererea privind scutirea la plata majorărilor/penalităţilor de 
întârziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în ter-
men de 30 zile de la data înregistrării la primăria comunei Scoarţa.

În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către in-
spectorul de specialitate care va fi supus spre aprobare Primarului 
comunei Scoarţa.

La referat se vor anexa dovezile de achitare a creanţelor princi-
pale. 

În baza referatului de acordare/neacordare, va fi emisă de către 
compartimentul impozite şi taxe decizia de acordarea/neacordarea 
facilităţilor.

(4) Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va face în baza 
referatului aprobat de către primarul comunei Scoarţa si a deciziei 
de anulare a majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obliga-
ţiilor de plată, datorate bugetului local al comunei Scoarţa pentru 
care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură, 
despre acest lucru fiind înştiinţat titularul cererii.

(5)Primăria comunei Scoarţa, prin biroul de specialitate, verifică 
îndeplinirea condiţiilor privind acordarea facilităţii, precum şi res-
pectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.

(6)În cazul în care persoana fizică nu este eligibilă, raportat la 
condiţiile prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică 
în scris acest lucru.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Scoarţa aprobat pentru anul 2020
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Scoarţa 

aprobat pentru anul 2020, confom anexei 1 care face parte inte-

grantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Se aprobă programul de investiţii al Comunei Scoarța, 

judeţul Gorj pe anul 2020 conform anexei nr. 2 care face parte inte-

grantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire răspund primarul şi comparti-

mentele de specialitate;

Nr._51_/26.11.2020

ANEXA NR.1 LA HOT NR.51/26.11.2020
Mii lei

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE *)
PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

BUGET LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2020
ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR 51/26.11.2020
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Magia sărbătorilor de iarnă Magia sărbătorilor de iarnă 
să vă aducă multă linişte în sufl et,să vă aducă multă linişte în sufl et,
bucurii, împlinirea viselor, bucurii, împlinirea viselor, 
multe cadouri şi surprize plăcute.multe cadouri şi surprize plăcute.

 ,,Crăciun fericit“ și ,,La mulți ani !” ,,Crăciun fericit“ și ,,La mulți ani !”
tuturor scorțenilor și tuturor gorjenilor!tuturor scorțenilor și tuturor gorjenilor!

Consiliul Local al Primăriei ScoarțaConsiliul Local al Primăriei Scoarța

Autoritățile locale din 
comuna Scoarța nu mai 
primesc colindătorii de săr-
bători. 

Pandemia va ține anul 
acesta urătorii acasă, iar 
tradițiile din străbuni nu 
vor mai putea fi respectate 

Pandemia oprește sosirea Pandemia oprește sosirea 
colindătorilor la Primăria Scoarțacolindătorilor la Primăria Scoarța

tocmai din cauza restricțiilor 
impuse în această perioa-
dă.

Suntem în luna cadouri-
lor, iar autorităţile locale fac 
ultimele pregătiri pentru ca, 
şi în acest an, cei fără posi-
bilităţi să primească pache-

te cu dulciuri şi alimente, 
chiar dacă este pandemie.

Primarul Ion Stamatoiu 
spune că în acest an gla-
surile copiilor nu vor mai 
răsuna ca în alte dăţi în in-
stituţie.

,,Aceste pachete se 
oferă colindătorilor la pri-
mărie. Dar din cauza pan-
demiei nu vom mai primi 
colindători. Vom oferi însă 
pachete familiilor cu pro-
bleme sociale din localita-
te", a declarat primarul Ion 
Stamatoiu. În acest an zeci 
de activități și evenimente 
au fost suspendate. Majori-
tatea primăriilor din judeţul 
Gorj nu vor mai primi vesti-
torii Crăciunului, şi asta din 
cauza pandemiei generată 
de COVID-19.

Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire la 
folosirea bucătăriilor, cuptoarelor și mașinilor de gătit:

a) este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau bucă-
tării improvizate în apropierea grajdurilor, şurilor, locurilor de depo-
zitare a furajelor şi a altor materiale combustibile;

b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau 
pe sub streaşină fără să fie izolate pe părţile combustibile ale con-
strucţiei. Izolaţia se face pe o distanţă de 40 cm de o parte şi de 
alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanţe de 15 cm între 
faţa exterioară a burlanului şi elementele combustibile, precum şi 
prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sti-
clă tencuită sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperişul 
este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea 
burlanului sub streaşină;

c) este interzisă aruncarea la întâmplare, pe lângă furaje, şuri, 
grajduri sau alte materiale combustibile, a cenuşii. Cenuşa se va 
depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost 
stins cu apă jăraticul rămas în ea.

Respectarea regulilor și măsurilor de preveni-
re și stingere a incendiilor la instalarea și folosirea 
coșurilor și burlanelor:

a) coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile 
ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

-la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă 
a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un 
strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

-la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel pu-
ţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele aco-
perişului, iar golul produs se închide cu un sorţ de tablă;

b) nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combusti-
bile ale acoperişului, planşeului etc.;

c)coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 m;
d) coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi 

curăţate. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;
e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică 

de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.
Notă: Măsurile, regulile şi recomandările transmise vor fi afişa-

te la punctele de informare preventivă constituite la nivelul unită-
ţilor administrativ-teritorial, pentru a fi cunoscute şi respectate de 
cetăţeni.

Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada sărbătorilor de iarnă

RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂRECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

Crăciunul sau Naşterea 
Domnului, pe teritoriul româ-
nesc, este una dintre cele mai 
importante sărbători creştine. 
În tradiţia românească împo-
dobirea bradului de Crăciun a 
devenit unul dintre cele mai iu-
bite datini atât în mediul urban, 
cât şi în mediul rural, odată cu 

aşteptarea, în seara de Ajun a 
lui Moş Crăciun.

Momentele de sărbătoare 
se petrec în preajma bradului 
împodobit cu globuri, becule-
ţe, lumânări aprinse şi artificii.

Oricât de frumoase ar fi 
aceste ornamente ele pot pro-
voca incendii. Pentru a evita 

producerea unei situaţii de 
urgenţă, în pragul Sărbătorilor 
de iarnă vă sfătuim să aveţi în 
vedere următoarele reguli la 
împodobirea pomului de Cră-
ciun:

•Alegeţi un brad proaspăt 
cu maxim 2-3 zile înainte de 
montarea şi ornamentarea lui, 
deoarece în zece zile bradul 
pierde 50% din conţinutul de 
apă, iar în următoarele 4-5 
zile pierderea ajunge la 80%, 
aceasta sporind potenţialul de 
inflamabilitate al bradului

•Dacă achiziţionaţi un brad 
artificial, controlaţi dacă este 
bun conductor (în acest caz 
nu se poate utiliza), acordaţi 
o atenţie deosebită instalaţii-

lor electrice care trebuie să fie 
bine izolate

•Aşezaţi pomul departe de 
sobele în care se face foc, de 
calorifere, sau alte aparate de 
încălzit

•Lăsaţi distanţă faţă de 
perdele, draperii, pereţi aco-
periţi cu hârtie sau ţesături

•Nu aşezaţi sub pomul de 
iarnă lucruri care se aprind 
sau ard uşor

•Se recomandă aşeza-
rea pomului într-un vas mare 
umplut cu piatră sau pe trepi-
ede de metal, care vor avea 
dimensiuni care să asigure o 
stabilitate cât mai bună a po-
mului

•Alimentaţi instalaţia de ilu-
minat de la o pilă electrică sau 
baterie al cărei voltaj să nu 
prezinte pericol de incendiu

•Nu lăsaţi instalaţia de ilu-
minat aprinsă în timpul cât nu 
sunt persoane în încăperea re-
spectivă, sau pe timpul nopţii

•Aşezaţi artificiile numai pe ra-
murile înalte, astfel încât nici o ra-
mură să nu fie deasupra lor, aprin-
derea să se facă numai în prezenţa 
unor persoane mature care nu vor 
părăsi încăperea până ce acestea 
nu au ars complet

•Dacă folosiţi lumânări, plasaţi-le 
pe ramurile înalte, astfel încât dea-

supra flăcării să nu existe ramuri 
sau ghirlande de hârtie care se pot 
aprinde uşor

•Folosiţi pentru decorare cât 
mai multe globuri şi alte obiecte din 
sticlă (nu se recomandă folosirea 
vatei)

•Nu vă apropiaţi cu ţigara aprin-
să de pomul de iarnă şi nu aruncaţi 
resturi de ţigări lângă suportul po-
mului.

•Un brad de Crăciun instalat în 
casă şi împodobit cu accesoriile 
tradiţionale, poate fi cuprins de flă-
cări în mai puţin de un minut. Dacă 
totuşi se produce un astfel de eve-
niment, acoperiţi-l cât mai urgent cu 
o pătură udă, pentru a stinge focul.
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Iluminat festiv la Scoarța!Iluminat festiv la Scoarța!

După finalizarea reabi-
litării iluminatului pu-
blic, Primăria Scoarța a 

desfășurat, la început de decem-
brie, montarea iluminatului festiv. 
Totul în așteptarea binecuvântatelor 
sărbători de iarnă, a anunțat autori-
tatea locală. Practic, în toate satele 
componente comunei s-au montat 
instalații de iluminat festiv.

Astfel, chiar dacă suntem în pan-
demie, Primăria Scoarța a încercat 
să le aducă un strop de bucurie lo-
calnicilor, împodobind principalele 
străzi din localitate.

Modernizarea drumurilor de interes 
local continuă în primăvară

Primăria comunei Scoarța anunță cetățenii localității că lucră-
rile ce se desfășoară în cadrul proiectului ,,Modernizare drumuri 
de interes local, comuna Scoarța, județul Gorj”, au fost sistate 
din cauza perioadei reci. La ora actuală a fost finalizat deja pri-
mul strat de asfalt, urmând ca în primăvară, când temperaturile 
vor permite, lucrările să fie continuate prin aplicarea celui de-al 
doilea strat de asfalt. De asemenea, tot atunci vor fi executate 
șanțurile, accesele spre proprietăți și semnalizarea rutieră. Ter-
menul de finalizare al acestei investiții este anul 2021.

Pe data de 1 Decembrie, eroii din Scoarța 
nu au fost uitați. Cu această ocazie, în lo-
calitate au avut loc depuneri de coroane, 
din partea Primăriei și a Consiliului Local 
Scoarța, dar și din partea Cultului Eroilor 
,,Regina Maria" subfiliala Scoarța, asta la 
toate monumentele de pe raza localității!

În 2017, la Scoarța a avut loc o amplă 
ceremonie de dezvelire şi sfinţire a Monu-
mentului Eroilor din comună. Monumentul 
a fost ridicat în cinstea celor 133 eroi ai co-
munei care au luptat în Războiul de Inde-
pendenţă, războaiele balcanice, cele două 
războaie mondiale, precum şi în memoria a 
107 veterani de război, originari din comu-
na Scoarţa. 

Acest monument deosebit ca și altele 
din localitate au fost vizitate de Ziua Româ-
niei de primarul Ion Stamatoiu, de consili-
eri locali, dar și de reprezentanții Cultului 
Eroilor.

Autoritățile locale din 
Scoarța nu și-au uitat eroii!
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În continuare prezint dovezi indubitabile care atestă asasinarea lui Pompiliu Marcea, acesta 
devenind o țintă, o persoană incomodă. * Familia, în absența unor acte medicale consta-
tatoare, nu a crezut niciun moment și nu a fost convinsă că moartea scriitorului a survenit 

din cauze naturale, mai ales că o succesiune de evenimente și fapte pe care le voi preciza în 
continuare, s-au petrecut pe fondul privării familiei de dreptul de a organiza ritualul și ceremonia 
de înmormântare, măsură specifică sistemului politic al vremii, atunci când subiectul unui eveni-
ment tragic era o personalitate. Astfel s-a anunțat în presa scrisă, în data de 28 martie 1985, că 
înmormântarea are loc pe data de 31 martie la ora 13, iar a doua zi (vineri) s-a revenit verbal și s-a 
anunțat că înmormântarea nu mai are loc duminică, 31 martie, ci sâmbătă, pe data de 30 martie, 
la ora 13, pentru ca, în final, să se plece de la Muzeul Literaturii Române, unde a fost depus sicriul, 
spre cimitirul Bellu, în jurul orei 10, astfel încât participanții să fie cât mai puțini sau deloc; nimeni 
din familie nu a participat la ritualul băii creștinești și îmbrăcării, hainele necesare fiind cerute 
familiei de persoane necunoscute. În nopțile premergătoare înmormântării, membrilor familiei nu 
li s-a permis să participe la priveghi; inexistența unui certificat medico-legal constatator al morții, 
eliberarea certificatului de deces în copie, și nu în original; anunțarea directă în acele zile adusă 
soției scriitorului potrivit căreia orice demers de aflare a adevărului despre moartea scriitorului se 
poate solda cu consecințe tragice asupra familiei; la 5 ani de la survenirea decesului, în data de 6 
ianuarie 1990, după revoluție, de Sfânta sărbătoare de Bobotează, soției scriitorului i s-au predat 
o parte din obiectele personale pe care Pompiliu Marcea le-a avut asupra lui în ziua decesului. 
Scriitorul însuși ne-a spus că este amenințat cu moartea prin diverse mijloace: pe stradă, telefo-
nic, în mijloacele de transport sau în scris prin folosirea de bilete. Și atunci cum să nu îți pui între-
barea dacă nu a fost o moarte provocată de anumite forțe, să le spunem oculte. *La câteva luni 
după moartea lui Pompiliu Marcea, aflându-se în cabinetul domnului Petre Enache, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat, poetul și 
publicistul Nicolae Dragoș, fost redactor șef la revista „Luceafărul” și redactor-șef adjunct la ziarul 
„Scânteia” la vremea respectivă, publică un articol intitulat „Echilibru și curaj” în revista „Brâncuși” 
anul I, No.2 din data de 21 mai 1995: „ …Vestea sfârșitului său tragic a căzut ca un trăsnet. Co-
pacul cu rădăcinile ferm împlântate în pământul ce nu-i era potrivnic fusese înfrânt de vrăjmășiile 
vremilor. Când, mai târziu, după un telefon al soției sale, m-am considerat dator să intervin pentru 
a determina depășirea inerțiilor unei edituri, aflându-mă în acest scop în cabinetul lui Petre Ena-
che, om simplu, dar de bună credință, care-l prețuise ca profesor, evocându-l, am spus: „Cum a 
murit și profesorul Marcea!”. Am fost privit insistent, apoi interlocutorul a adăugat: „Cum a murit? 
N-a murit, l-au omorât”. „Cine?”, am întrebat surprins. „Cine”, s-a întrebat și s-a închis în sine. 
Poate nu era sigur pe ceea ce credea a ști. Or, poate n-a voit să mă implice prin confesiune, într-o 
întâmplare pe care, știind-o, cineva ar fi fost interesat să nu se știe că a știut-o. Nu peste multă 
vreme aceeași stranie îmbolnăvire nu l-a ocolit nici pe unul din cei care îi sprijinise, de fapt, fără 
echivoc, atitudinile curajoase prin care Pompiliu Marcea a adăugat dimensiuni de echilibru operei 
sale și pe aceea a curajului și demnității spirituale. Poate, peste timp, misterul unui apus de viață 
ce nu trebuia să se întâmple atât de devreme se va dezlega. Ne rămâne nouă însă să lămurim, 
fiecare după putințele ce le avem, semnificațiile unei vieți, ale unei opere, ale unui destin exem-
plare. Este cel mai potrivit omagiu pe care-l putem aduce celui care a fost, este și va fi istoricul și 
criticul literar de vocație, profesorul de aleasă ținută morală și profesională Pompiliu Marcea”.

Nu la mult timp după aceea Petre Enache a fost găsit mort în baie, plin de sânge.
*Fănuş Neagu scriitor, membru al Academiei Române trimite în data de 11 martie 1995, la 

10 ani de la moartea scriitorului un articol intitulat ,,Profesorul”, care este publicat în Revista ,,P. 
Marcea” nr.1 din 27 martie 1995, editată de Direcția pentru Cultură-Gorj cu ocazia comemorării 
a 10 ani de la moartea scriitorului și a Simpozionului Național ,,Pompiliu Marcea” din luna martie 
1995 ce are următorul conținut: ,,Mi-a fost un bun prieten. Ne întâlneam rar şi totdeauna bucuroşi 
. Ne respectam. Moartea lui stranie mă nelinişteşte şi acum – a fost o moarte naturală sau una 
comandată? Înclin spre a doua formulă a frazei. Profesorul Marcea era un om de o cultură rară, de 
o înțelegere perfectă și de o iubire fără de seamă pentru Eminescu şi neamul românesc. Nu vreau 
să cred – și mă bântuie îndoiala – că Profesorul a fost înjunghiat de dușmanii celui mai mare poet 
al nostru. Profesorul Marcea este prezent mereu în neliniștile mele. Va trebui să sădesc un brad 
în amintirea lui. Şi o voi face. Cu dragoste, cu uimire și bunăvoință”.

* În anul 2003 am stat de vorbă cu domnul acad. Dumitru Radu Popescu – membru al Comi-
tetului Central al Partidului Comunist Român, fost Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, 
prezent la Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Aghezi” de la Tg-Jiu, festival care și-a înce-
put lucrările la Colegiul Național ,,Spiru Haret”, în Amfiteatrul ,,Pompiliu Marcea” care mi-a spus: 
„În anul 1982, când acad. Șerban Cioculescu împlinea 80 de ani Academia Română împreună cu 
Uniunea Scriitorilor din România l-au omagiat cu prilejul zilei de naștere la care, printre alții, a fost 
invitat şi a vorbit Pompiliu Marcea. Șerban Cioculescu la vremea respectivă îl considera cel mai 
mare critic literar al țării. L-am cunoscut foarte bine pe Pompilică, mi-a fost un apropiat, mi-a fost 
prieten și l-am apreciat foarte mult pentru ceea ce a făcut pentru cultura românească. Am admirat 
la el curajul, inteligența neobișnuită, vastele cunoștințe culturale ce insuflau o adevărată teamă 
colegilor de breaslă să abordeze anumite teme literare dacă nu erau foarte bine pregătiți. Pompili-
că s-a implicat foarte mult în readucerea la catedră a lui Șerban Cioculescu, care fusese dat afară 
de comuniști, datorită convingerilor sale. La fel a făcut și cu Vladimir Streinu, după ce acesta a 
ieșit din închisoarea politică, ba chiar l-a recomandat pentru funcția de director al Editurii Univers, 
funcție pe care și el o deținuse. Referitor la moartea lui Pompilică, nu pot să-ți spun decât că, am 
fost chemat de N. Ceaușescu împreună cu Petre Enache și ne-a spus să găsim un scriitor care 
să dea o replică la articolul apărut în revista rusească „Literaturnaia Gazeta”. Am invitat, pe rând 
mai mulți scriitori, dar nu dau nume, că îmi este frică și acum, care au spus că nu cunosc cazul, 
că sunt bolnavi etc. Numai Pompilică a spus că știe despre ce este vorba și poate da un răspuns 
argumentat, ferm, pe măsura atacului lansat în articolul apărut în revista rusească. Replica a fost 
dată în revista „România literară”. Despre moartea lui pot să spun doar că, „a fost omorât”. Unchiul 
meu ne-a spus la acea vreme de întâlnirea lui cu șeful statului și cu cei doi înalți demnitari. S-a 
bucurat că în memoria lui Pompiliu Marcea i s-a dat denumirea amfiteatrului și a fost montată o 
placă memorială. Pompiliu Marcea a intervenit și în sprijinul lui Eugen Simion prin anul 1975, când 
acesta era în atenția celor de la ,,centru” pentru a-l ancheta în privința unei cărți.

* În anul 2015 am participat la Festivalul Național de Folk și Baladă „Poarta Sărutului”, ce s-a 
desfășurat la Teatrul de Vară din Târgu-Jiu unde a fost prezent, făcând parte din juriu, și domnul 
George Stanca ziarist și scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Spre sfârșitul progra-
mului s-a pus o ploaie torențială și ne-am adăpostit unii pe scenă, alții prin birouri. Întâmplarea 
a făcut ca eu să stau în preajma lui George Stanca. În discuțiile purtate, m-am prezentat și am 
spus că sunt nepotul lui Pompiliu Marcea. Atunci l-am întrebat ,,Ce s-a auzit, ce se știa la vremea 
respectivă în tagma scriitorilor despre moartea tragică a unchiului meu?”. După trecerea a 30 de 
ani de la moartea scriitorului acesta mi-a răspuns surprinzător de repede, imediat, fără să stea să 
se gândească o clipă „l-a omorât KGB-ul”.

* În revista săptămânală „Flacăra” lui Adrian Păunescu, Anul XIX, Nr. 41-42 (919-920), 1-7 

POMPILIU MARCEA - 92 de ani de la naștere (II)
noiembrie 2019, apare interviul ,,Proeminențe ale timpu-
lui istoric individual” luat de ziaristul oltean Dan Lupescu 
domnului Dumitru Popescu – Dumnezeu, fost Secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, mem-
bru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central, 
Rector al Academiei ,,Ștefan Gheorghiu”, care îi pune ur-
mătoarea întrebare: „- Ce știți despre moartea subită a lui 
Petre Enache, în ajunul sau în ziua întâi a Congresului 
Culturii?

- Din câte știu, Petre Enache s-a sinucis, secționându-
și beregata cu briciul de bărbierit. Petre Enache suferea de 
o afecțiune nevrotică avansată, agravată după asasinarea 
lui Pompiliu Marcea, criticul ce dăduse replică fulminantu-
lui atac al revistei Literaturnaia Gazeta la adresa trilogiei 
mele Pumnul și Palma. Omul se simțea prins în vizorul unor servicii secrete și susținea chiar că 
este agresat. Pe acest fond, orice zguduire, într-o funcție supusă și așa șocurilor, avea repercu-
siuni disproporționate”. Familia, neamurile, prietenii etc. nu au putut fi induse în eroare la vremea 
respectivă privind dispariția tragică a scriitorului. Iată că cea mai credibilă dovadă, dacă mai era 
cazul, a adevărului decesului de care familia a fost sigură din primele momente, se confirmă , vine 
după aproape 35 de ani și de la un fost demnitar cu o funcție politică deținută la cel mai înalt nivel 
în statul român, la vremea respectivă, adevărul ieșind la suprafață ca uleiul deasupra apei. În pe-
rioada anilor 1995-2020, vreme de 25 de ani au avut loc o serie de manifestări culturale dedicate 
prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, critic și istoric literar, scriitor și publicist, personalitate proeminentă 
a literelor românești din a doua jumătate a secolului al XX-lea, organizate de instituțiile județene, 
locale și familia scriitorului. Numele reputatului profesor universitar Pompiliu Marcea, critic și isto-
ric literar a fost acordat, în respectul și amintirea sa, pe perioada unui sfert de secol pentru:

* Fundația Culturală „Pompiliu Marcea”, 1995.
* Cetățean de Onoare Post-mortem al Comunei Scoarța, 1995.
* Căminul Cultural „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.
* Biblioteca Comunală „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.
* Simpozionul Cultural anual „Pompiliu Marcea”, Târgu-Jiu, Scoarța și Colibași, 1995.
* Revista culturală „Pompiliu Marcea”, 1995.
* Placă memorială la Casa părintească din Colibași - Scoarța, 1995.
* Amfiteatru „Pompiliu Marcea”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu-Jiu, 1995.
* Placă memorială la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu, 1995.
* Școala Gimnazială „ Pompiliu Marcea” din Tg-Jiu, 1998.
* Cartea „Pompiliu Marcea sau despre vocația muceniciei literelor românești”, 1998.
* Strada „Pompiliu Marcea” din municipiul Tg-Jiu, 2013.
* Cetățean de Onoare Post-mortem al Municipiului Târgu-Jiu, 2014.
* Bustul „Pompiliu Marcea” la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu, donat de 

Fundația Culturală ce-i poartă numele, 2014.
* Concurs școlar județean anual ,,Pompiliu Marcea – Între oglinzile timpului”, dotat cu diplome 

și premii în bani, finanțat de Consiliul Județean Gorj și Fundația Culturală „Pompiliu Marcea”, 
2017.

* Stea pe Aleea Celebrităților din municipiul Tg –Jiu, 2018.
* Cartea „POMPILIU MARCEA – 90 de ani de la naștere”, 2018.
* Revista omagiala ,,P. Marcea”, 2018.
* Cruce de pomenire – Cimitirul Muzeu-Măceșu, Tg-Cărbunești, 2019.
* Pompiliu Marcea - Un dicționar al scriitorilor români contemporani – Volumul IX- ediția a II-a 

revizuită – Editura TipoMoldova, Iași, 2020.
* Revista - carte „Ceașca de cafea” – minilunar cultural, literar, artistic, 2020.
* Cetățean de Onoare Post-mortem al orașului Tg-Cărbunești, 2020.
* Revista „Pompiliu Marcea”, anual.
* Diplome și premii „Pompiliu Marcea”, anuale pentru creații literare.
* Bust din bronz ,,Pompiliu Marcea”, 2020.
Bustul din bronz a fost finalizat la 27 martie 2020, zi în care s-au împlinit 35 de ani de la moar-

tea scriitorului.Bustul a fost finanțat de Obștea Moșnenilor Colibășeni, obștea satului său natal 
împreună cu Fundația Culturală ,,Pompiliu Marcea” și urmează să fie amplasat în fața instituțiilor 
de cultură ce-i poartă numele Căminul Cultural și Biblioteca Comunală din Scoarța, construcții 
care se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare realizat de Compania Națională 
de Investiții din România în baza contractului de execuție nr. 418/19.08.2020 încheiat cu firma 
Lexsercon 2010 SRL din județul Gorj. Termenul de finalizare este 12 luni de la începerea lucrări-
lor, conform autorizației de construire nr. 13 din 17.09.2020 eliberată de Consiliul Județean Gorj. 
Festivitatea de dezvelire a bustului se va face la o dată ulterioară, după finalizarea lucrărilor când 
voi reveni cu noi amănunte. Pompiliu Marcea, dacă trupește nu mai este printre noi, el va rămâne 
veșnic prin ceea ce a făcut pentru țara noastră, pentru cultura și învățământul românesc, prin ceea 
ce a scris și în felul acesta trebuie să îi purtăm respect și instituțiile locale județene să-l omagieze 
anual, așa cum se cuvine!Obiectivele menționate mai sus, realizate în memoria unchiului nostru, 
au urmărit ca numele său, să dăinuie din veac în veac, pentru ca generațiile viitoare să cunoască 
activitatea, opera și personalitatea acestuia. Fără falsă modestie putem spune, că nume mari ale 
culturii naționale, prezente la manifestările culturale organizate de familia scriitorului pe parcursul 
ultimilor 25 de ani, ne-au felicitat și au apreciat eforturile noastre conjugate, depuse pentru cin-
stirea memoriei scriitorului, lucru pe care puțini au reușit să îl facă la nivel național pentru marii 
scriitori români. În cei 25 de ani de activitate, Fundația Culturală ,,Pompiliu Marcea” și-a îndeplinit 
și depășit prin implicarea nepoților scriitorului Ion Marcea, Mircea Ganea și Constantin Ganea 
toate obiectivele cuprinse în statut cu o singură excepție: reeditarea operei scriitorului din motive 
de ordin financiar, deziderat pe care, totuși, nu îl vom abandona în măsura posibilităților financiare 
de care vom dispune. Profesorul și scriitorul Pompiliu Marcea, ilustru cărturar român, rămâne scri-
itorul gorjean, de rezonanță națională, ce și-a adus o contribuție deosebită la sporirea tezaurului 
culturii române, al literaturii și în mod deosebit al istoriei și criticii literare. Pompiliu Marcea este 
indiscutabil cea mai proeminentă personalitate literară, dată de Gorjul istoric literelor românești 
după cel Dde-al Doilea Război Mondial. Parafrazându-l pe Edgar Papu care spunea despre Tudor 
Vianu că este un ,,Sadoveanu al gândirii”, fără rezerve despre Pompiliu Marcea se poate spune 
că este un ,,Brâncuși al literelor românești”. Pot să afirm că suntem mândri de ceea ce am reușit 
să facem pentru cinstirea memoriei unchiului nostru, prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, reputat critic 
și istoric literar, scriitor și publicist, lucruri care vor dăinui indiferent de vremuri, nu numai mental, 
ci și vizual pentru generațiile viitoare din veac în veac, îl fac nemuritor și îi păstrează vie memoria 
în aeternitate acestui mare Român și gorjean de excepție.

ION MARCEA
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Asistenții medicali comunitari, alături de 
polițiștii locali din Scoarța, au realizat în 
decembrie o amplă campanie de infor-
mare și conștientizare a populației din 
comună în legătură cu prevenirea infec-
tării cu virusul SARS-Cov-2. Nu au fost 
ocolite comunitățile de rromi, între orga-
nizatori fiind prezent și expertul local Pă-
tru Pantelică care este specializat în pro-
blemele rromilor, agentul Rujan Valentin 
participând la întreaga acțiune.

Protejați-vă, evitați contactul direct!
• Evitați zonele aglomerate unde sunteți 

expuși la contact direct și/sau interacțiune cu 
un număr mare de persoane, de tipul adunări-
lor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de 
recreere.

• Feriți copiii de acele locuri de joacă care 
presupun atingerea unor suprafețe/obiecte co-
mune de către un număr mare de copii.

• Limitați la maximum orice contact direct cu 
alte persoane, în afara celor care fac parte din 
familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strânge-
rea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau 
al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.

• Se recomandă, inclusiv în privința persoa-
nelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în 
contact direct decât după igienizarea mâinilor 
atunci când reveniți la domiciliu.

• Evitați atingerea suprafețelor care sunt atin-
se în mod frecvent și de alte persoane, precum: 
balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau 
de acces.

• În cazul în care sunteți totuși nevoiți să 
atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind 
șervețele de unică folosință.

• Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 me-
tri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. 
În cazul în care vă aflați în transportul în comun 
încercați să NU stați față în față cu alte persoa-
ne.

• Asigurați-vă, după folosirea transportului în 
comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă 
atinge fața, nasul sau gura.

• Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități 
alternative de transport pentru a evita zonele 
aglomerate de trafic de persoane. În cazul în 
care programul vă permite, folosiți intervalele 
orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.

• În zonele urbane, pentru distanțe mici, se 
recomandă folosirea modalităților alternative de 
deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie 
mersul pe jos.

• Evitați deplasările în țările care se confruntă 
cu număr mare de cazuri de infectări cu noul co-
ronavirus (COVID-19) și descurajați întoarcerea 
în țară a persoanelor din zonele de risc, respec-
tiv din țările cu număr mare de cazuri cu noul 
coronavirus. În cazul în care călătoriți într-o țară 
expusă infecției cu noul coronavirus există riscul 

Campanie anti-COVID la Scoarța!
ca la momentul revenirii în țară, în funcție de ac-
tualizarea zonelor roșii/galbene, să fie necesar 
să rămâneți în carantină/izolare la domiciliu timp 
de 14 zile, împreună cu familia.

• În mod obligatoriu, românii care se întorc în 
țară din zone de risc vor trebui să intre în autoi-
zolare la domiciliu, ceea ce presupune ca întrea-
ga familie să facă același lucru.

• Limitați folosirea bancnotelor și a monede-
lor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau 
plăți on-line.

• Transmiterea virușilor se realizează într-o 
pondere semnificativă prin intermediul banilor, 
cu care ia contact, statistic, un număr foarte 
mare de persoane.

• Optați pentru munca de acasă, în măsura 
în care aveți această posibilitate oferită de an-
gajator.

• Există recomandări din partea Ministerului 
Muncii, în atenția angajatorilor, pentru flexibi-
lizarea programului de lucru pentru angajați și 
prezentarea eventualelor opțiuni legale pe care 
le au la dispoziție. 

• Respectați cu strictețe regulile de igienă 
personală recomandate de autorități, pentru a 
vă proteja atât pe dumneavoastră, cât și pe cei 
apropiați.

• Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, mini-
mum 20 de secunde, după orice contact cu o 
suprafață potențial contaminată.

• Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, 
pentru a vă șterge mâinile.

• Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâi-
nile neigienizate.

• Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura 
și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe 
care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de 
gunoi.

• Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de 
alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în con-
tact, atât acasă, cât și la locul de muncă.

• Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în 
care desfășurați activități.

• Luați medicamente antivirale sau antibiotice 
numai la prescripția medicului.

• NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu 
alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.

• NU intrați în contact direct cu persoanele 
aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă 
prezintă sau nu simptome specifice noului coro-
navirus.

• Pe perioada stării de alertă, masca de 
protecție trebuie purtată în orice spațiu public 
închis, spații comerciale, mijloace de transport 
în comun și la locul de muncă, pe toată durata 
prezenței în oricare din spațiile închise ale incin-
tei, în conformitate cu condițiile impuse de Ordi-
nul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020 privind insti-
tuirea obligativității purtării măștii de protecție, a 
triajului epidemiologic și dezinfectarea obligato-
rie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.
• Masca de protecție trebuie să acopere com-

plet nasul și gura persoanei care o poartă.
• Țineți cont de faptul că nu în toate cazurile 

infectarea cu noul coronavirus(COVID-19) este 
vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, 
dificultăți în respirație).

• Virusul poate fi răspândit inclusiv de per-
soane aparent sănătoase, care nu au cunoștință 
de faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.

• Informați-vă despre noul coronavirus numai 
din surse oficiale!

• Puteți obține detalii dacă sunați la 
0800.800.358, care este un număr de informare, 
nu este un număr de urgență.

• Doar în cazul urgențelor sunați la 112!
 
Protejați-vă apropiații, nu-i expuneți!
• Evitați, cu prioritate, expunerea persoanelor 

în vârstă (peste 65 de ani) și a celor cu imunita-
te scăzută/boli asociate către alte persoane cu 
simptome de gripă sau răceală, în zone aglome-
rate sau zone cu trafic intens de persoane.

• Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vul-
nerabile în cazul infectării cu noul coronavirus 
sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate (ex: 
diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli car-
diovasculare, cancer).

• Rămâneți acasă dacă aveți simptome 
de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în 
respirație) și sunați medicul de familie pentru a 
solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la 
unitățile de urgență.

• Există riscul, în cazul în care sunteți purtă-
tor al virusului, să transmiteți și altor persoane 
noul coronavirus.

• Este de preferat să rămâneți la domiciliu, 
iar transferul către spital să se realizeze în mod 
organizat, respectând toate măsurile de izolare.

• Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu 
respectați cu strictețe recomandările autorităților, 
NU părăsiți sub nicio formă domiciliul pe perioa-
da celor 14 zile, NU primiți vizitatori și NU intrați 
în contact apropiat cu eventualele persoane 
care vă furnizează alimente sau produse.


