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1

1.1

INTRODUCERE

Scopul lucrării

Prin Studiul privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric au fost
identificate modalităţile de intervenţie specializată, în vederea stopării procesului distrugerii
ireversibile a elementelor de patrimoniu la nivel de judeţ. Aceste intervenţii vor permite
demararea unor lucrări de conservare și restaurare, acțiuni care vor duce la o creştere a
potenţialului turistic şi economic al judeţului, de pe urma căruia vor putea beneficia toţi
locuitorii acestuia, contribuind totodată la crearea unui mediu favorabil pentru atragerea de
noi investiții în Gorj.
Dincolo de aspectul de documentare și radiografiere a tuturor elementelor de patrimoniu din
județul Gorj, studiul constituie o pârghie pentru crearea unui mediu atractiv de locuit și
investit, atât pentru locuitorii județului cât și pentru posibili investitori. Studiul constituie un
exercițiu pentru extinderea practicilor durabile în domeniul gestionării și valorificării
patrimoniului extraordinar al județului Gorj.
Prezentul studiu constituie totodată un instrument care stă la baza consolidării capacităţii de
reglementare şi planificare strategică a autorităţilor administraţiei publice din judeţul Gorj în
ceea ce privește elementele de patrimoniu. În cadrul studiului s-a urmărit pe de o parte
evaluarea stării actuale a patrimoniului natural, cultural şi istoric, a factorilor care pot cauza
probleme şi disfuncţionalităţi. Pe de altă parte, studiul aduce valoare în direcția valorificări
patrimoniului, prin identificarea unei game largi și variate de propuneri de dezvoltare și
promovare a patrimoniului natural, cultural și istoric.
Făcând parte dintr-o zonă cu mari valori de patrimoniu natural, antropic şi construit, județul
Gorj trebuie să îşi asume un rol prioritar în menţinerea microclimatului şi a sănătăţii mediului,
atât natural cât şi urban sau cultural.
Prezentând o importanţă deosebită nu numai în context teritorial ci şi la nivel naţional,
trăsăturile specifice decurg din caracterul unic al patrimoniului la nivelul judeţului Gorj.
Cadrul ambiental reprezentativ gorjean trebuie deopotrivă protejat şi conservat dar şi
promovat, având potențial pentru a deveni un pol important din punct de vedere turistic şi
funcţional, frecventat atât de locuitorii judeţului cât şi de turişti.
Realizarea prezentului studiu reprezintă unul dintre eforturile administraţiei publice locale
orientate spre creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului, prin reabilitarea şi valorificarea
elementelor de patrimoniu şi peisaj valoroase, precum şi integrarea într-un sistem cultural
unitar.
Studiul răspunde necesității de formulare şi aplicare a unor măsuri menite să conducă spre
dezvoltarea unui sistem de protecţie a patrimoniului natural, antropic şi cultural la nivel
judeţean, prin protecţia, conservarea dar şi dezvoltarea de noi tipologii diversificate din punct
de vedere funcţional.
Studiul a fost elaborat în scopul definirii unui mod coerent de organizare şi conservare a
patrimoniului gorjean, precum şi a unui set de categorii de intervenţii destinate unui cadru
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spaţial, volumetric, ambiental şi de imagine, corespunzător importanţei valorilor sale de
patrimoniu natural, vocaţiei zonei şi importanţei sale în ansamblul judeţean şi teritorial.
Studiul privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric se constituie într-o
componentă de specialitate care va oferi o bază de date şi soluţii de dezvoltare durabilă în
domeniul patrimoniu, considerat prioritar pentru dezvoltarea judeţului, în corelare cu turismul
şi cultura, domenii cu un potenţial crescut în judeţul Gorj.
În elaborarea studiului a fost integrată consolidarea legăturii pe verticală între procesele de
planificare strategică la nivel naţional şi judeţean cu cele de la nivel local pe palierul prioritar,
constituit din patrimoniul natural, cultural şi istoric, în vederea promovării dezvoltării
durabile a judeţului Gorj.
În plus, studiul a evidențiat punctele tari şi punctele slabe, oportunităţile de dezvoltare şi
posibilele riscuri ce trebuie evitate referitor la patrimoniul natural, cultural şi istoric,
urmărindu-se pe parcursul elaborării acestuia, integrarea tuturor celor trei dimensiuni ale
conceptului dezvoltării durabile - ecologică, economică şi socială.

1.2

Obiectiv general

Obiectivul general al Studiului privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al
judeţului Gorj este centrat pe: identificarea modalităţilor de intervenţie specializată în vederea
stopării procesului de distrugere ireversibilă a patrimoniului, demararea unor acţiuni de
conservare, restaurare, valorificare precum şi pe identificarea şi ajustarea soluţiilor de
valorificare a elementelor de patrimoniu natural, cultural şi istoric, cu atenție pentru
respectarea principiilor dezvoltării durabile.

1.3

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale studiului de valorificare a patrimoniului natural, cultural şi
istoric, sunt următoarele:
-

adunarea datelor importante cu privire la patrimoniul natural, antropic şi cultural;

-

identificarea regiunilor biogeografice şi ecologice caracteristice, a habitatelor şi
biocenozelor, cartarea reliefului şi a datelor climatice, evidenţiind şi tendinţele de
evoluţie, atât la nivelul judeţului în ansamblu, cât şi pentru fiecare unitate
administrativ-teritorială în parte;

-

identificarea ariilor protejate de interes naţional şi local, atât la nivelul judeţului în
ansamblu, cât şi pentru fiecare unitate administrativ - teritorială în parte;

-

dezvoltarea elementelor tradiţionale şi a celor de mediu natural şi peisaj cultural
specifice ariei culturale din zona Gorjului;

-

urmărirea pe parcursul proiectului a celor trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării
durabile - ecologică, economică şi socială;
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-

stabilirea unui diagnostic pe domenii şi general, a elementelor valoroase cu specific
de mediu, peisaj, istorice şi antropologice din zona Gorjului, încadrate în aria culturală
a Olteniei;

-

identificarea şi ajustarea soluţiilor de valorificare a elementelor de patrimoniu natural,
cultural şi istoric;

-

propuneri de programe şi infrastructuri complementare de valorificare;

-

aprecieri generale asupra posibilităţilor de finanţare, identificarea de programe şi
surse de finanţare pentru patrimoniu.

METODOLOGIE

Studiul privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al judeţului Gorj, s-a
focalizat pe o metodologie de studiu multicriterială, pentru identificarea elementelor
valoroase de patrimoniu natural, cultural şi istoric, identificarea unor modalităţi de intervenţie
specializată în vederea stopării procesului de distrugere ireversibilă a acestui patrimoniu, prin
demararea unor acţiuni de conservare, restaurare, valorificare a elementelor de patrimoniu,
luând în considerare componenta de dezvoltare durabilă.
Studiul se află în beneficiul patrimoniului natural, cultural şi istoric şi constituie factor de
sensibilizare a publicului şi de educaţie culturală a tineretului. Studiul se adresează în acelaşi
timp autorităţilor publice locale, tuturor organizaţiilor neguvernamentale, agenţilor economici
autorizaţi în domeniul de activitate, proprietarilor şi deţinătorilor de monumente istorice sub
orice titlu, indiferent de regimul de proprietate. S-a acordat o deosebită importanţă îngrijirii şi
conservării resurselor culturale, incluzând colecţiile de muzeu, arhivele, siturile şi peisajele.
Totodată studiu atrage atenţia asupra importanţei folosirii resurselor culturale într-un mod
durabil şi echilibrat, vizând moştenirea patrimonială destinată generaţiilor de mâine.
Creşterea economică şi presiunea investiţiilor imobiliare precum şi a urbanizării, prin
dezvoltări necontrolate, sunt un factor care agravează starea patrimoniului. În acest sens
metodologia propusă, a urmărit următoarele componente:
A. Patrimoniul natural - reprezintă o prioritate naţională, fiind reprezentat nu numai de arbori
sau arbuşti protejaţi ci şi de un sistem coerent verde, dintre care fac parte peisaje naturale,
elementele de mediu, în componenţa cărora se integrează ape, relief, păduri.
B. Patrimoniul antropic (construit) - reprezentat nu numai de obiecte separate, construcţii,
monumente, edificii, ci şi de un sistem coerent, un ţesut urban, dintre care fac parte:
ansambluri şi străzi, centre istorice, pieţe şi parcuri publice, areale importante cu vestigii
arheologice, vecinătăţi caracteristice, constituind peisaje de patrimoniu, cu aşezări construite
(antropice) urbane şi rurale, dar şi integrate cu peisajele naturale. Această componentă a
integrat următoarele paliere de studiu: zonele centrelor istorice ale oraşelor, arealele de zone
cu arhitectură protejată, siturile arheologice, arhitectura rurală tradiţională, siturile şi
rezervaţiile naturale, peisajele şi căile de acces la acestea. Au fost integrate elemente de
patrimoniu imobil (monumente arheologice şi arhitecturale, ansamblurile şi siturile istorice) ca
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parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică,
urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local.
C. Patrimoniul cultural şi istoric - ca ansamblu al resurselor moştenite, identificate ca atare,
indiferent de regimul de proprietate. Acesta reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor,
credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie. Patrimoniul cultural cuprinde
toate elementele rezultate din interacţiunea dintre factorii umani şi naturali, de-a lungul
timpului. Au fost integrate elemente de patrimoniul mobil (muzee, arhive şi colecţii), care au
inclus toate acele elemente ale proprietăţii culturale mobile deţinute public, aflate în
proprietate privată sau în proprietatea unor entităţi religioase, precum şi patrimoniul cultural
muzeal (de artă, de arheologie şi istorie, de ştiinţă şi istorie, de etnografie şi antropologie,
specializate). Au fost luate în considerare şi patrimoniul imaterial, respectiv toate acele
aspecte culturale diferite ale vieţii moştenite din trecut care definesc modul de viaţă al
diferitelor societăţi, care pot face referire la practici locale, obiceiuri, cutume şi credinţe,
exprimate prin limbaj, activităţi sociale politice şi economice şi prin activităţi simbolice şi
ritualuri ale diferitelor comunităţi (ansamblul de practici, reprezentări, expresii, cunoştinţe,
abilităţi pe care comunităţile, grupurile şi indivizii le recunosc ca făcând parte din moştenirea
lor culturală, transmisă din generaţie în generaţie şi recreată în permanenţă, tradiţii şi
expresii orale - limba ca principalul lor vector, artele spectacolului, practici sociale, ritualuri şi
evenimente festive, cunoştinţe şi practici legate de natură şi univers, artizanatul tradiţional,
etc.).
Studiul a integrat toate componentele de peisaj (natural, antropic/construit şi cultural) al
judeţului, cu o mare valoare europeană, legiferată în urma Convenţiei Europene a Peisajului
(la 20 octombrie 2000, ratificată de România, prin Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea
Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000), ca urmare a
recunoaşterii importanţei peisajului ca ―spaţiu‖ folosit de societate şi ca „ legătură‖ între trecut
și prezent, concretizată într-o istorie a identităţii. Peisajul cultural a fost radiografiat ca sumă
a unor factori şi a unor valori diverse care includ impactul estetic şi vizual, economic,
valorizarea scenică precum şi procesele istorice, ecologice şi geologice, ţinând cont de toate
valorile implicite integrate în peisaj, ca „bun cultural‖ cu cea mai mare participare a
cetăţenilor.
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ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ÎN
JUDEŢUL GORJ

3

3.1

Prezentare generală

1

Situat în sud-vestul României şi în nord-vestul provinciei istorice Oltenia, judeţul Gorj are o
suprafaţă de 560.174 ha (2.4% din teritoriul ţării) şi se desfăşoară de o parte şi de alta a
cursului mijlociu al râului Jiu. Prin poziţia sa, s-a aflat de-a lungul timpului într-o zonă de
graniţă politico-administrativă (între Oltenia, Ţara Românească şi Transilvania sau Imperiul
Austro-Ungar), dar şi geografică şi economică.
Administrativ, se învecinează cu judeţele Hunedoara la nord, Vâlcea la est, Dolj la sud,
Mehedinţi la sud-vest şi Caraş-Severin la vest. Din 1998 judeţul Gorj face parte din Regiunea
de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Prin specificul resurselor sale Gorjul este unul dintre
principalii furnizori energetici ai ţării atât sub formă de energie primară (lignit, ţiţei) cât şi
procesată (energie electrică). Conform datelor INSSE, în 2008, cărbunele extras în Gorj a
reprezentat peste 70% din totalul cărbunelui extras la nivel naţional, iar producţia de gaze
naturale extrase a reprezentat cca. 20% din totalul naţional.
De asemenea, Gorjul produce peste 20% din energia termoelectrică a României (conform
PDR Sud Vest 2007-2013). Din punct de vedere al gradului de urbanizare, Gorjul se situează
sub media naţională şi pe locul 3 în regiune, după Dolj şi Mehedinţi. Judeţul Gorj cuprinde un
număr de 70 de unităţi administrativ-teritoriale de bază, conform legii 2 din 1968 (cu
completările ulterioare).

3.2 Resurse ale subsolului
Conform datelor furnizate prin Raportul de mediu din 2010, resursele de apă disponibile
(utilizabile) din judeţ sunt: râurile interioare (resursă teoretică de 2.047.000 mii mc, din care
utilizabilă 507.946,685 mii mc) şi subterane (resursă teoretică de 545.000 mii mc, din care
utilizabilă 17.988,069 mii mc2.
3.2.1

Izvoare şi ape subterane

Conform Directivei 60/2000/EC, privind stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în
domeniul politicii apei, s-a realizat zonarea sistemelor acvifere cu nivel liber şi a celor cu
nivel sub presiune, în perimetrul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, rezultând un număr de 9
corpuri de ape subterane.
În baza acestor condiţii, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)
Bucureşti, prin Laboratorul de Ape subterane, a identificat în perimetrul Administraţiei
Bazinale de Apă Jiu, 9 corpuri de ape subterane: din zona montană Câmpu lui Neag-Petrila
1
2

Conform datelor din Proiectul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Gorj (PATJ), iunie 2011.
Conform datelor din Raportului Anual privind starea mediului pe anul 2010, APM Gorj, pag. 25.
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(se monitorizează un număr total de 4 izvoare şi 1 dren); din zona montană Cloşani - Baia de
Aramă (se monitorizează un număr total de 4 izvoare); din zona montană Tismana - Dobriţa
(6 izvoare); din terasele şi luncile Jiului şi afluenţilor (121 foraje monitorizate aflate pe
teritoriul Administraţiei Bazinele de Apa Jiu); de adâncime din formaţiunile pliocene (38 foraje
monitorizare); din formaţiunile sarmaţiene (20 foraje monitorizate) şi din formaţiunile
pleistocene (38 foraje monitorizate).
Apa din pânza freatică, respectiv din fântâni, în anul 2010 a fost poluată în Turceni (unde
sunt prezente cantităţi de sulfaţi peste limitele admise de Legea 458/2002 privind calitatea
apei potabile), în Ţicleni (unde sunt prezente cloruri), în Cruşet şi Căpreni (unde cantităţile de
cloruri depăşesc limita admisă privind calitatea apei potabile) şi în zona Motru, unde s-au
efectuat determinări la forajele aparţinând S.C. UATAA S.A., unde s-au înregistrat depăşiri la
conţinutul de sulfaţi faţă de limita admisă privind calitatea apei potabile3.
3.2.2

Ape minerale şi ape termale4

Pentru că mai mult de jumătate din suprafaţa judeţului face parte din „Anomalia Geotermală
Băile Herculane - Bâlteni‖ (conform studiilor geologice), subsolul judeţului deţine o mare
bogăţie de izvoare, ape minerale şi ape termale.
Prezenţa apelor minerale ce au determinat apariţia şi dezvoltarea staţiunii balneoclimaterice
de interes local Săcelu a condus la descoperirea proprietăţilor apelor minerale încă din
vremea dacilor, cu dezvoltarea acestora în epoca romană, astăzi fiind identificate un număr
de 84 de izvoare minerale.
Prezenţa factorilor asociaţi, respectiv a factorilor naturali de cură – apele minerale asociate
cu nămolurile minerale – au condus la apariţia şi dezvoltarea unor localităţi balneoclimaterice
pentru turismul de tratament balnear la Săcelu şi Ţicleni.
Băile „Sacellum‖ din localitatea Săcelu, cu un bogat potenţial balnear sunt cunoscute încă
din epoca romană, fiind aşezate în depresiunea intracolinară a Văii Blahniţei. Băile sunt
localizate în zona subcarpatică, la o altitudine medie de circa 350 m, de dealuri cu pante
uneori abrupte în zona centrală a băilor, cu aspect de defileu, datorită îngustimii văii râului
Blahniţei ce o străbate, cauzată de structura geologică, având roci dure, tari, greu erodabile
de agenţi externi. Băile dispun de numeroase izvoare minerale cu mare efect terapeutic în
cura externă, la care se adaugă şi nămolul sapropelic, cât şi ape minerale cu o concentraţie
mai scăzută de săruri, folosite în cura internă. Zona balneară, cât şi împrejurimile dispun de
peste 84 de izvoare minerale ce apar la suprafaţă, printre fisurile rocilor de conglomerate.
Cele mai multe izvoare se găsesc în zona centrală a băilor, în cele 4 lacuri amenajate. De
asemenea, se văd izvoare pe pârâul Lencioasa şi la poalele dealului Săcelu pe malul stâng,
lângă lacurile principale. Pe malul drept apar numeroase izvoare minerale pe pâraiele
adiacente.
Pe pârâul Valea Morii şi pârâul Drăcoaia apar izvoare cu o concentraţie de săruri mai mică,
ape ce se pot folosi în cura internă, de exemplu izvorul „Săcelata‖, singurul izvor amenajat ce

3

Conform datelor din Raportului Anual privind starea mediului pe anul 2010, APM Gorj, pag. 45.

4

Vezi şi Studiul pentru valorificarea potențialului turistic al Județului Gorj, pag 37-38.
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datează din 1886. În 1968 s-a forat pe plaja băilor cu o sondă a Institutului de cercetări
geologice, sondă care a scos la iveală un strat bogat în ape minerale de fundament, ape ce
se folosesc în cura externă în cele patru bazine şi prin încălzire în baza de tratament. Apele
minerale sunt clasificate în grupa apelor cloro-sodice, sulfo-iodurate-bicarbonate,
concentrate cu un conţinut de hidrocarburi gazoase, cu principii chimice rare, precum:
stronţiu, bariu, fier, litium, magneziu, brom, etc. Concentraţia chimică este de 40,374 gr/l, la
care se adaugă şi mari cantităţi de nămol sapropelic, ce măresc puterea terapeutică a
acestor ape, numindu-le pe drept cuvânt ‖Techirghiolul Olteniei‖ de la Săcelu.
Aceste ape terapeutice pot fi utilizate în cura externă și în afecţiuni ale aparatului locomotor
precum: artrite, artroze, spondilartirite şi spondilartroze, cât şi în sechele după traumatisme
osteoarticulare, miozite şi alte boli cronice reumatismale. De asemenea, se folosesc în
afecţiuni ale sistemului nervos periferic, radiculite, nevrite şi polinevrite cronice, în
combaterea arteritelor periferice şi a urmărilor după tromboflebite şi dermatoze cronice. În
cătunul Popeşti din satul Maghereşti, apar numeroase izvoare minerale cât şi nămol
sapropelic, loc în care Institutul de Cercetări geologice a forat încă din anul 1952 scoțând la
iveală un strat bogat în ape minerale însoţite de gaze naturale, care se emană odată cu
apariţia apelor la suprafaţă şi care pot lua foc foarte ușor.
De asemenea, în urma forajelor realizate între anii 1950-1954 s-a evidenţiat prezenţa de ape
minerale în zonă Păsărin, Parghel, Pleşoianu, pârâul Bâlca, în satul Surupaţi în punctul la
,,Mimoiu‖, cât şi la ,,Buşe‖, precum şi în satul Corobeşti sau în punctul Lespezi, satul
Bereasca, precum şi la Ulmet şi Maghereşti. Astăzi, utilizate şi introduse în circuitul turistic
5
sunt doar cele de la Săcelu , staţiune balneoclimaterică care pe lângă efectele terapeutice
deosebite, are avantajul de a fi situată în apropierea unor obiective turistice şi naturale de un
deosebit interes.
Astfel, în localitatea Săcelu există o bază de tratament care este profilată pe terapia
afecţiunilor reumatologice. La aceasta se adăugă două bazine cu apă minerală în aer liber,
un bazin de nămol şi o plajă amenajată. La Ţicleni, apele de zăcământ petrolier, calde şi în
acelaşi timp sărate, au făcut ca, încă din anul 1973, să se deschidă băile formate din două
bazine şi o bază de tratament. Deşi acestea începuseră să fie cunoscute în întreaga ţară, au
funcţionat doar 10 ani, după care au fost închise. În prezent există un modern complex
balnear, o piscină cu o plajă utilizată în sezonul de vară, fără a se utiliza însă, proprietăţile şi
capacităţile curative ale băilor cu ape de zăcământ. Potenţialul oferit de izvorul de apă
termală de la Câlnic, din satul Vlădoi, precum şi apa sărată de la Bălăneşti, nu este
valorificat.
3.2.3

Calitatea solurilor

Calitatea solurilor influenţează elemente ale patrimoniului natural, precum şi peisajul cultural.
Astfel, conform datelor transmise de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Gorj
prin intermediul Consiliul Judeţean Gorj, teritoriul judeţului beneficiază de următoarele
categorii de soluri:

5

Conform informațiilor din PATJ 2011, etapa 1-2, pag. 116.
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1. SOLURI PRETABILE PENTRU OLĂRIT ŞI PRODUCERE DE MATERIALE PENTRU
CONSTRUCŢII (20.000 ha, reprezentate prin: Preluvosoluri şi Luvosoluri – în zonele
Bâlteni, Plopşoru, Fărcăşeşti, Câlnic, Băleşti, Drăguţeşti;
2. TERENURI PRETABILE PENTRU PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE – 12.5681 ha (50,22%),
reprezentate prin: Luvosoluri, Regosoluri, Litosoluri, Hidrisoluri, Districambosoluri,
Spodosoluri, Aluviosoluri, Nigrosoluri şi Erodisoluri.
De asemenea, riscurile şi hazardurile la care este supus teritoriul judeţului, în contextul
categoriilor de soluri, se poate împărţi în următoarele categorii, în funcţie de procesele de
degradare respective:
1. PROCESE DE DEGRADARE NATURALĂ prin eroziune – 166.099 ha, prin alunecări –
48.406 ha, prin exces de umiditate – 4.584 ha sau aciditate – 130.187 ha.
2. PROCESE DE DEGRADARE ANTROPICĂ (POLUARE) prin poluare fizică (excavări,
haldări, decopertări, etc.) – 13034 h; prin poluare chimică şi cu pulberi – 65.874,80 ha.
În ceea ce priveşte pretabilitatea solurilor pentru activităţi productive agricole, cu trimitere la
peisajul cultural agricol, acestea sunt:
1. TERENURI PRETABILE PENTRU ACTIVITĂŢI ARABILE – 8.060 ha (34,79%),
reprezentate de: Eutricambosoluri, Aluviosoluri şi Preluvosoluri.
2. TERENURI PRETABILE PENTRU POMI ŞI VIE – 37.527 ha (15%), reprezentate de:
Preluvosoluri, Luvosoluri, Eutricambosoluri, Faeoziomuri.

3.3

3.3.1

Resurse ale solului. Peisajul, ariile protejate şi patrimoniul ca resursă

Importanţa peisajului pentru planificarea dezvoltării urbane, procese de degradare ale
patrimoniului prin agresiune antropică și refacerea peisajului degradat

Politica de reabilitare şi stabilirea strategiilor de intervenţie privind valorificarea esteticofuncţională a unui teritoriu, precum şi a peisajului în toate componentele sale, respectiv
Natural, Antropic (construit / urban, arhitectural) şi Cultural. Peisajul stă la baza planificării
dezvoltării urbane spaţiale şi teritoriale ca fundament dezvoltat pe protecţia, conservarea,
revitalizarea şi dezvoltarea mediului natural, antropic şi cultural, care va orienta dezvoltarea
teritorială şi deblocarea / pregătirea procesului de investiţii pe noi direcţii.
Prezentând o importanţă deosebită, nu numai în contextul spaţial ci şi la nivel teritorial,
obiectivele necesare a fi rezolvate prin ridicarea calităţii vieţii, decurg din caracterul de
unicitate al peisajului la nivelul judeţului Gorj, constituind un cadru ambiental reprezentativ,
ce trebuie să devină o „placă turnantă‖ care să fie parte componentă a strategiei judeţene,
deschizând interesul turistic şi funcţional, atât pentru locuitorii judeţului, cât şi pentru
vizitatori, turişti şi investitori. Peisajul, termen folosit astăzi în înţeles holistic, ca punte de
legătură între diferite domenii, a devenit una din preocupările majore ale societăţii în care
trăim. Pentru domeniul peisagistic, urban-arhitectural, cultural, istoric-antropologic, etnografic
şi etnologic dar şi geografic şi ecologic, al ştiinţelor mediului şi al ştiinţelor sociale, acesta
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este un termen fără de care nu se poate defini modernitatea preocupărilor contemporane în
domeniul peisajului, în context european.
Desemnând o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este
rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani, peisajul se regăseşte practic
la toate nivelurile vieţii urbane, de la macropeisaj, la mezzo sau micropeisaj, contribuind la
formarea culturilor locale, fiind o componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural,
conducând la bunăstarea umană şi la consolidarea identităţii culturale locale6. Principala
legislaţie care stă la baza protecţiei şi conservării peisajului (incluzând peisajul cultural),
precum şi a gestionării acestuia, este Convenţia europeană a peisajului, care vizează
încurajarea autorităţilor publice în adoptarea politicilor de protejare, administrare şi
planificare a peisajelor în Europa. Iniţiator încă din anii 1994 –1999 al colaborărilor în
domeniul peisajului, Consiliul Europei a finalizat acest demers, odată cu adoptarea
Convenţiei Europene a Peisajului (CEP) la Florenţa, la 20 octombrie 2000.
Convenţia a intrat în vigoare la 1 martie 2004, iar în prezent este semnată de 34 de state şi
ratificată de 27 dintre acestea. România este semnatară a Convenţiei Europene a Peisajului
(la 20 octombrie 2000) şi a ratificat această Convenţie prin Legea nr. 451/2002 pentru
ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000.
Colaborarea cu Consiliul Europei în domeniul peisajului în România a început încă din 2001,
prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia Generală Dezvoltare
Teritorială, datorită faptului că urbanismul, amenajarea teritoriului şi habitatul, reprezintă
punctele cheie ale noilor strategii în reabilitarea, conservarea şi valorificarea peisajului de tip
european.
Contribuind la formarea culturilor locale ca o componentă de bază a patrimoniului natural şi
cultural european, peisajul contribuie şi la bunăstarea umană sau la consolidarea identităţii,
fiind o parte importantă a calităţii vieţii pentru oamenii de pretutindeni: în areale urbane sau
rurale, în areale degradate sau în cele care se prezintă într-o stare perfectă, în spaţii
recunoscute ca fiind de o frumuseţe deosebită, precum şi în cele obişnuite.
Având în vedere faptul că evoluţiile tehnicilor de producţie agricolă, silvică, industrială şi
minieră, precum şi politicile în materie de amenajare a teritoriului, urbanism, turism şi
agrement, transport şi infrastructură și schimbările economice mondiale continuă în multe
cazuri să accelereze transformarea peisajelor, este nevoie în prezent de strângerea forţelor
privind această problematică: ale politicienilor, ale specialiştilor implicaţi în domeniu, cât şi
ale universităţilor formatoare, ale studenţilor implicaţi, ale opiniei publice şi ale altor actori
urbani implicați în proces.
Procese de degradare ale patrimoniului natural prin agresiune antropică
Agresiunea antropică asupra teritoriului judeţului Gorj este relativ avansată, datorită bogăţiei
subsolului, care a condus la un număr mare de exploatări miniere, exploatări ale petrolului şi
ale gazelor naturale. Din acest motiv, minele şi carierele cu halde de steril, împreună cu
sondele de extracţie a petrolului şi gazelor naturale, ocupă o suprafaţă extinsă din suprafaţa
judeţului iar peisajul este afectat iremediabil în unele cazuri. Se observă că în total sunt
6

Vezi Convenţia Europeană a Peisajului (CEP), adoptată de Consiliul Europei, la Florenţa, în 20
octombrie 2000.
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afectate direct de aceste tipuri de exploatări un număr de 32 Unităţi Administrativ Teritoriale
(cca 46% din totalul la nivel de județ). Zona Motru-Rovinari este considerată areal cu mediu
critic datorat activităţilor tehnologice.
În monografia judeţului Gorj din anul 1980 era semnalată de asemenea, problema strămutării
satelor afectate de extinderile carierelor de lignit, respectiv 60 de sate (din totalul de 380 din
judeţ) erau considerate sate cu profil predominant agricol, fără condiţii de dezvoltare, fiind
afectate de lucrările miniere. În acel moment aceste sate aveau o populaţie de 16.120
locuitori, adică 7% din populaţia satelor judeţului. Fără îndoială că această situaţie statistică
şi fizică s-a schimbat în timp dar problemele ridicate de exploatările miniere au rămas
aceleaşi.
După anul 1989, ca urmare a directivelor UE, preocupările pentru protecţia mediului şi
implicit a peisajului au crescut, acestea devenind componente ale politicilor de dezvoltare. În
plus, este necesară stabilirea clară a efectelor asupra mediului pe care le au activităţile
antropice deja instalate. Astfel, impactul asupra mediului al activităţilor din industria
extractivă, diferă la exploatările închise faţă de cele aflate în funcţiune, la primele
impunându-se o monitorizare continuă, în timp ce la cele care încă funcţionează, trebuie
luate măsuri speciale pentru a se evita declanşarea unor accidente tehnologice.
Activităţile miniere au impact negativ asupra mediului şi a peisajului, prin pericolul de
explozie, pericolul de surpare a terenului, prin modificarea sistemului apelor freatice, prin
depozitarea pe suprafaţa terenului a minereului şi sterilului, prin activarea extensivă a
transporturilor şi prin activităţile de încărcare/descărcare a minereului. Activităţile de extracţie
din cariere sunt traumatizante pentru peisaj, mediu şi pentru viaţa oamenilor.
Distrugerea peisajului natural şi înlocuirea lui cu un peisaj antropic degradat, se manifestă şi
prin: eliminarea agriculturii şi strămutarea satelor; dispariţia florei şi faunei specifice, poluarea
solului şi atmosferei, mişcarea taluzurilor şi a haldelor, modificarea conţinutului apelor
freatice, antrenarea pulberilor în atmosferă, încălzirea haldelor, emanaţiile de gaze toxice şi
de fum, activarea transporturilor extensive şi a operaţiunilor de încărcare/descărcare.
Refacerea peisajului în zonele afectate de activităţile miniere în zonele miniere abandonate7,
în zonele afectate de extinderile de suprafaţă, în zonele afectate de extragerea petrolului şi
gazelor naturale, trebuie să constituie unul dintre obiectivele majore ale autorităţilor locale şi
judeţene, dar ar trebui susţinute şi la nivel naţional. Se recomandă realizarea unor studii şi
implementarea unor proiecte de ecologizare şi renaturare a arealelor cu peisaje degradate,
precum şi operaţiuni de conversie funcţională acolo unde este posibil, prin transformarea
acestora în zone turistice de sport şi agrement, zone de cercetare, zone expoziţionalculturale de tip neconvenţional, etc.8
Peisajul se degradează nu numai din punct de vedere fizic ci şi din punct de vedere vizual şi
cultural, datorită intervenţiei prin construire şi extindere a intravilanului în zone cu peisaj
valoros (cu POT si CUT mare, fără respect pentru peisaj, elementele de mediu valoroase şi
pentru tipologiile de case specifice locului, prin utilizarea de materiale care nu sunt în
concordanţă cu specificul şi istoricul monumentului respectiv sau a zonei, etc.).

7

Vezi și situația obiectivelor miniere aflate în conservare-închidere din Județul Gorj.

8

Vezi în acest sens si capitolul de propuneri, al prezentului studiu.
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Aceste disfuncţionalităţi apar, cu preponderență, în lipsa unui regulament local sau judeţean,
care să integreze problematica complexă a peisajului într-un capitol special, în toate
componentele sale (natural, antropic şi cultural).
O altă categorie de intervenţii antropice sensibile pentru peisaj sunt cele din agricultură, prin
utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor pentru protecţia plantelor (fitosanitare)
inadecvate, care sărăcesc terenul prin utilizarea lor în timp îndelungat9. În silvicultură trebuie
să se găsească un echilibru între plantarea speciilor locale, întreţinere şi curăţare periodică a
pădurilor şi arboratelor, restaurarea plantaţiilor valoroase precum şi îndepărtarea pericolului
defrişării extensive abuzive.
Măsurile de refacere a peisajului trebuie să facă obiectul unor studii specifice de peisaj la
nivelul judeţului şi apoi să-şi găsească locul în programele şi strategia administraţiei publice
locale dar şi a judeţului. Presiunile antropice trebuie integrate în studii care să coreleze şi
presiunile culturale, antropologice şi a celor legate de imagine şi poluare vizuală.
3.3.2

Tipologii de peisaje naturale

Utilizarea conceptului de peisaj în domeniul dezvoltării spaţiale şi teritoriale comportă un
dublu aspect: cel al analizei / identificării10 şi cel al acţiunilor de conservare, restaurare şi
proiectare a peisajului, element care este legat în mod direct de patrimoniu. Astfel, peisajul
devine un adevărat instrument al programării şi proiectării dezvoltării teritoriale. Este un
instrument care poate asigura o dezvoltare armonioasă a acestuia, prin gestionarea
transformărilor induse de schimbările din economia mondială, care accelerează în continuare
transformarea peisajului11.
Teritoriul judeţului Gorj are o mare diversitate a peisajului, care se încadrează în trei categorii
de peisaje naturale: peisaje de munte (sub influenţa climatului oceanic parţial
submediteranean), peisaje de deal şi podiş și peisaje de câmpie (sub influenţa climatului
submediteranean). În urma cartării tipurilor de peisaje corespunzătoare fiecărei Unitate
Administrativ Teritorială (UAT) a judeţului în parte, s-a constatat că UAT-urilor nordice le
corespund între 5 şi 9 tipuri de peisaje (11 UAT-uri), UAT-urilor din centrul judeţului le
corespund 3 sau 4 tipuri de peisaje (11 UAT-uri), restul de 48 UAT-uri fiind caracterizate de
unul sau două tipuri de peisaje.
Conform PATJ Gorj, din punct de vedere geografic, peisajele se clasifică în:
 PEISAJE DE MUNTE
 MUNŢI ÎNALŢI CU CRESTE, RELIEF GLACIAR ŞI SUPRAFEŢE DE NIVELARE CU:

o pajişti alpine şi tufărişuri pitice (1 UAT);
o tufărişuri şi pajişti subalpine (10 UAT);
 MUNŢI MIJLOCII ŞI JOŞI CU:
9

Vezi Anexele 10 si 11.
Etapă numită de specialişti „lectura sensibilă a peisajului”.
11
Vezi art. 10, din capitolul 2.2., Conceptul de Peisaj şi Dezvoltarea Spaţială, din Ghid privind
implicaţiile aplicării Convenţiei Europene a Peisajului în elaborarea documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului.
10
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o păduri de molid cu fag şi brad şi de fag cu brad pe roci diferite (11 UAT);
o păduri de fag balcanic cu carpen şi tei şi elemente termofile (11 UAT);
 MUNŢI JOŞI CU:

o roci calcaroase, cu păduri de fag balcanic cu elemente sudice (pe alocuri cu relicte
terţiare), pajişti de stâncărie cu elemente termofile (6 UAT);
 DEPRESIUNI CU:

o aspect deluros, cu păduri de fag, terenuri agricole şi pajişti (3 UAT).
II. PEISAJE DE DEAL ŞI PODIŞ
 DEALURI ÎNALTE
o cu păduri de fag balcanic cu carpen, de gorun cu carpen, pajişti şi terenuri agricole (7
UAT);
 DEALURI ŞI PODIŞURI JOASE
o Dealuri cu păduri de gorun cu elemente termofile, cu pajişti stepizate şi terenuri agricole
(30 UAT);
o Podiş piemontan cu păduri de gorun balcanic cu carpen, pe alocuri de gorun cu elemente
termofile, pajişti stepizate cu elemente sudice şi terenuri agricole (43 UAT);
o Podiş piemontan cu păduri de cer şi gârniţă cu alte elemente termofile, pajişti stepizate cu
elemente sudice şi terenuri agricole (8 UAT);
 DEPRESIUNI
o cu aspect deluros, cu păduri de gorun cu fag balcanic şi carpen, pe alocuri cu elemente
termofile, pajişti şi terenuri agricole (11 UAT);
o cu aspect de şes, cu păduri de stejar pedunculat, de gorun cu cer şi cu fag balcanic,
pajişti cu elemente sudice şi terenuri agricole (35 UAT).
III. PEISAJE DE CÂMPIE
 LUNCI LARGI
o cu zăvoaie de salcie şi plop, pe alocuri cu stejar pedunculat alternând cu pajişti şi terenuri

agricole (10 UAT).
Aşa cum se specifică şi în cadrul PATJ Gorj, studiul peisajului natural este o noutate pentru
planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Conceptul de peisaj are un caracter
generalizator, incluzând relieful, atmosfera, clima şi lumina, fauna, flora, culorile / cromatica,
aşezările umane şi folosinţele terenurilor, schimbările de toate tipurile.
Introducerea în planurile de amenajare a teritoriului, a problematicii peisajului cultural trebuie
să se facă gradat, printr-o serie de studii preliminare la nivel judeţean şi al subcategoriilor de
12
peisaj din judeţ .

12

Vezi şi metodologia introdusă cu primul studiu de peisaj la nivel teritorial judeţean în toate
componentele sale, realizat la nivel naţional, respectiv: „Studiu de fundamentare amenajare
peisagistică a judeţului Brăila. Renaturarea pentru limitarea efectelor adverse microclimatice şi
punerea în valoare a potenţialului economic şi turistic al judeţului Brăila” (CCPEC/UAUIM,
2009-2011, şef proiect complex: conf. dr. arh. Cerasella Crăciun)
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Prin aceste studii, se vor determina zonele de peisaj natural şi zonele de peisaj cultural,
zonele de peisaj degradat, ş.a., se vor identifica măsurile care trebuie luate în legătură cu
acest concept. Studiile asupra peisajului trebuie detaliate în documentaţiile Planurilor
Urbanistice Generale ale Unităţilor Administrativ Teritoriale din judeţ. Prin prevederile
acestora, zonele de peisaj natural vor beneficia de regulamente de urbanism adecvate și
scopului protecţiei peisajului.
3.3.3

Regiuni ecologice şi ecosisteme

O regiune administrativă corespunzătoare nivelului NUTS III (clasificarea Nomenclatorului
Unităţilor Statistice Teritoriale) corespunde nivelului ierarhic al complexelor de ecosisteme
regionale şi poate fi caracterizată din punct de vedere ecologic prin prisma regiunilor
ecologice şi biogeografice.
Din punct de vedere biogeografic şi al regiunilor ecologice (clasificarea World Wide Fund for
Nature / WWF- G 200) judeţul Gorj, situat în partea sud-vestică a României, cuprinde porţiuni
ale regiunilor biogeografice alpine şi continentale şi ale regiunilor ecologice ale pădurilor
panonice de amestec, pădurilor balcanice de amestec şi pădurilor montane carpatice (Figura
1).

Figura 1. Încadrarea din punct de vedere biogeografic şi al regiunilor ecologice al complexului de
13
ecosisteme regional, corespunzător judeţului Gorj .

În ceea ce priveşte situaţia unităţilor administrativ-teritoriale componente, încadrarea
acestora este prezentată în Anexa 1 (regiuni biogeografice), Anexa 2 (regiuni ecologice) şi
Anexa 3 (utilizarea terenului în judeţul Gorj), unde se observă că majoritatea suprafeţelor
unităţilor administrativ-teritoriale aparţin regiunii biogeografice continentale şi regiunii
ecologice a pădurilor balcanice de amestec (vezi Figura 2 și 3).

13

Prelucrare pe baza datelor de la Agenţia de Mediu Europeană şi World Wide Fund for Nature.
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Figura 2. Acoperirea terenului – mijloc de caracterizare a complexului de ecosisteme regionale,
14
corespunzător judeţului Gorj .

Figura. 3. Utilizarea terenului – mijloc de caracterizare a complexului de ecosisteme regional,
15
corespunzător judeţului Gorj .

3.3.4

Habitatele naturale de interes comunitar

Conform Directivei Habitate, habitate naturale de interes comunitar sunt considerate acele
habitate care: sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural, au un areal natural mic ca
urmare a restrângerii acestuia sau prin faptul că au o suprafaţă restrânsă, reprezintă

14

Prelucrare pe baza datelor de la Agenţia de Mediu Europeană.
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Idem.
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eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre
următoarele regiuni biogeografice, alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică. Aceste
habitate sunt enumerate în Anexa I a Directivei „Habitate‖.
Au fost inventariate, un număr de 36 de tipuri de habitate de interes comunitar:
 1 habitat din turbării şi mlaştini
7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)
 3 tipuri de habitate de ape dulci
3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane
3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
 9 tipuri de habitate de pajişti şi tufărişuri
4060 - Tufărişuri alpine şi boreale
4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
5130 - Formaţiuni de Juniperius communis pe tufărişuri sau păşuni calcaroase
6170 – Pajişti calcifile alpine şi subalpine
6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco
Brometalia)
6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin
6520 - Fâneţe montane
7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin
 6 tipuri de habitate de stâncării şi peşteri
8110 - Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi
Galeopsietalia ladani)
8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii)
8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar şi montan
8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase
8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase
8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis
 17 tipuri de habitate de pădure
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
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9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus ssp.
91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori)
91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen
9260 - Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
9410 – Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)
9530* - Vegetaţie forestieră submediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. Banatică

3.3.5

Flora şi fauna

În judeţul Gorj clima, vegetaţia şi solurile se manifestă prin următoarele unităţi zonale pe
latitudine:


zona pădurilor de foioase sau nemorală în câmpiile, piemonturile şi podişurile periferice
regiunii muntos-deluroase, între altitudinile de 100–300(400) m.
În teritoriul muntos-deluros există următoarele unităţi zonale pe altitudine:


etajul nemoral al pădurilor de foioase (între 300–400 şi 1300–1450 m) altitudine;



etajul boreal al pădurilor de molid (între 1300–1450 şi 1750–1850 m);



etajul subalpin al răriturilor de arbori şi tufărişurilor (între 1750–1850 şi 2000 – 2200 m);

 etajul alpin al tufărişurilor pitice şi al pajiştilor scunde (peste 2000–2200 m). În funcţie de
condiţiile fizico-geografice pe teritoriul judeţului Gorj, se găsesc concentrate un număr mare
de ecosisteme. În structura biocenozelor din aceste ecosisteme se remarcă o floră şi faună
sălbatică bogată.


zona alpină cuprinsă între 1600 şi 2518 m, cuprinde o subzonă alpină inferioară între
limita superioară a pădurii şi 1200-2200 m şi o subzonă alpină superioară situată intre 21002200 m şi 2518m, altitudine maximă a Vârfului Parângul Mare.
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subzona alpină superioară caracterizată prin ierni geroase cu zăpezi mari şi veri scurte
şi relativ călduroase, vânturi aproape permanente. Vegetaţia lemnoasă se compune din Salix
herbacea, Salix redusa (sălcii pitice), Rhododendron kotschyi (smirdar), Vaccinium myrtullus
(afin), Vaccinium vitis idaea (merişor), Loiseleuria procumbens (azalee târâtoare). Covorul
plantelor erbacee este presărat cu Festuca supina (pătruşcă), Seslaria disticha (coada
iepurelui), Nardus stricta (ţepoşică), Dianthus gelidua (garofiţa de munte), Primula minima
(ochiul găinii), Potentilla ternata (scânteiuţa de munte), Agrostis rupestris (iarba mieilor);


subzona alpină inferioară se caracterizează prin formaţiuni lemnoase arbustive de Pinus
mughus (jepi), Uniperus sibirica (ienupăr pitic), Rhododendron kotscyi (smirdar), Vaccinium
vitis idaea (merişor), Festuca rubra (păiuş roşu). Pajiştile dominante de Nardus stricta
(ţepoşică), Agrostis rupestra (iarba mieilor), Carex sp. (coarnă), alături de Gentiana lutea
(ghinţura galbenă) – monument al naturii, Polygonum viviparum (iarba şopârlelor), Trollium
europeus (bulbuci de munte). Dintre puţinele insecte care s-au încumetat să ocupe nişa
ecologică amintim formele endemice de fluturi Erebia laptim, Erebia epiphron sau gândacul
Cicindela silvicola. Batracienii şi reptilele ajung numai întâmplător şi nu depăşesc niciodată
altitudinea de 2200 m. Pasările au şi ele câteva specii care rămân şi cuibăresc în zonă
alpină: Anthus spinoletta (cocoşul de munte). Capra neagră (Rupicapra rupicapra),
monument al naturii ca relict glaciar, se află în câteva porţiuni din creasta principală a
Parângului, în ultima perioadă au fost observate câteva exemplare, care sunt monitorizate de
către O.S. Runcu, în zona Cheilor Sohodolului;


subzona forestieră cuprinde în ordinea coborârii altitudinale subzona coniferelor,
subzona fagului şi subzona stejarului;


subzona coniferelor reprezentată printr-o bandă îngustă de păduri de molid şi brad, care
de multe ori este întreruptă de pădurile de fag ce urcă până la golurile alpine. Vegetaţia
lemnoasă cuprinde molidul, bradul, fagul, arinul de munte, socul roşu, caprifoiul, smeurul. Ca
plante ierboase întâlnim: Dryopteris filix mas (feriga), Vaccinium myrtilus (afinul), Gentiana
asclepiadea (lumânărica pământului), Valeriana montana (valeriana), Chrysanthemum
rotundifolium (margareta), Festuca rubra (păiuşul roşu), etc. În compoziţia pajiştilor se
întâlnesc speciile: Nardus stricta (părul porcului), Agrostis tenuis (păiuşul), Carex leporina
(rogozul de munte), etc. În raport cu zonă alpină numărul plantelor şi animalelor care trăiesc
în aceasta subzonă este mai mare, datorită condiţiilor climatice mai propice. Dintre insectele
întâlnite amintim în special lepidopterele: Acherontia atropus (fluturele cap de mort),
Lymantria monacha (omida păroasa a molidului). Batracienii ajung în aceasta subzonă prin
Salamandra salamandra (salamandra), Bufo bufo (broasca râioasa), iar dintre reptile Lacerta
vivipara (şopârla de munte), Vipera berus (vipera). Păsările acestor zone sunt: Parus aster
(piţigoiul de brădet), Parus cristatus (piţigoiul moţat), Parus montana (piţigoiul de munte),
Corvus corax (corbul), Tetrao urogalus (cocoşul de munte). Un locuitor tipic al acestor păduri
este Ursus arctos (ursul cafeniu);


subzona fagului are o mare amplitudine altitudinală, 600-1.700 m, având interferări cu
subzonele învecinate stejarului şi coniferelor. Aici întâlnim plante lemnoase: Pinus silvestris
(pinul), Castanea sativa (castanul), Carpinus betulus (carpenul), Betula pendula
(mesteacănul), Ulmus montana (ulmul), Salix caprea (salcia căpreasca), Tilia tomentosa
(teiul alb), Populus tremula (plopul tremurător). Stratul ierbaceu al pădurilor de fag cuprinde
printre alte plante speciile: Helleborus purpurascens (spânzul), Hepatica nobilis (popâlnic
iepuresc), Dentaria bulbifera (colţişorul), Pilmonaria officinalis (mierea ursului), Symphytum
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tuberosum (tătăneasa), Atopa belladona (mătrăguna), etc. Numărul animalelor este
determinat şi de condiţiile climatice astfel aici se regăsesc un număr mare de specii.
Majoritatea insectelor, batracienilor, reptilelor, pasărilor şi mamiferelor se găsesc în aceasta
subzonă.


subzona stejarului cuprinde pădurile de gorun (Q. petraea), în depresiunile Novaci şi
Crasna se întâlnesc şi păduri de Q. robur, iar pe lângă acestea se găsesc şi specii forestiere:
Ulmus montana (ulm), Malus silvestris (mărul pădureţ), Sorbus terminalis (scoruşul de
munte). Aici se găsesc de asemenea o mare varietate de plante şi o mulţime de specii de
animale. Mamiferele sunt reprezentate de Vulpes vulpes (vulpe), Canis lupus (lup),
Capreolus capreolus (căprior), Sus scrofa (mistreţ). Fauna ihtiologică este reprezentată prin
zona păstrăvului, mrenei şi cleanului.
La nivelul florei şi faunei sălbatice nu se constată dezechilibre ecologice, generate de
dezvoltarea unei specii în detrimentul altei specii. De asemenea, nu au fost înregistrate
calamităţi sau incendii şi nici alte fenomene care să afecteze ireversibil fauna şi flora
sălbatică protejată de lege în rezervaţiile şi parcurile naţionale de pe teritoriul judeţului Gorj.
Cele mai importante specii de plante sunt: Aldrovanda vesiculosa, Asplenium adulterinum,
Campanula serrata, Cypripedium calceolus, Himantoglossum caprinum, Iris aphylla ssp.
Hungarica, Pulsatilla grandis, Tozzia carpathica.
Speciile de peşti sunt: Barbus meridionalis (moioagă), Cottus gobio (zglăvoc),
Eudontomyzon danfordi (chişcar), Gobio uranoscopus (petroc), Sabanejewia aurata
(dunariţă), iar cele mai importante specii de amfibieni şi reptile sunt: Bombina variegata
(buhai de baltă cu burta galbenă), Triturus cristatus (triton cu creastă)
Specii de mamifere sunt: Canis lupus (lup), Lutra lutra (vidră, lutră), Lynx lynx (râs),
Miniopterus schreibersi (liliac cu aripi lungi), Myotis blythii (liliac comun mic), Myotis
capaccinii (liliac cu picioare lungi), Rhinolophus blasii (liliacul cu potcoavă a lui Blasius),
Rhinolophus euryale (liliacul mediteranean cu potcoavă), Rhinolophus ferrumequinum
(liliacul mare cu potcoavă), Rhinolophus hipposideros (liliacul mic cu potcoavă), Ursus arctos
(urs brun).
Specii de nevertebrate sunt: Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo (croitor mare),
Colias myrmidone, Leptidea morsei, Lucanus cervus (rădaşcă, răgace), Lycaena dispar,
Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita (cărăbuş), Rosalia alpina (croitor de fag).
În judeţul Gorj se întâlnesc următoarele endemisme:
– Endemisme floristice: Aconitum omeag, Arthemisia pehosa ssp. carpatica, Aconitum
toxicum, Centaurea pinnatifolia, Sorbus dacica, etc.
– Endemisme faunistice: Closania winkleri, Gervasia orghidani, Tismanella chapuissi,
Lithobius decapolitus şi altele. Dintre animalele ocrotite amintim: capra neagră (Rupicapra
rupicapra), râsul (Linx linx), vulturul pleşuv sur (Gyps fulvus), pajura (Anquila chrysaetus),
cocoşul de munte (Tetrao urogalus), broasca ţestoasă (Testudo hermani), etc.

3.4
3.4.1

Ariile naturale protejate
Categorii de arii naturale protejate
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Ministerul Mediului şi Pădurilor a publicat prin intermediul paginii sale de Internet lista ariilor
protejate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele grupe de arii naturale
protejate:
1. Parcuri naţionale şi naturale
2. Rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale şi monumente ale naturii cu suprafaţa mai mare
de 5 ha
3. Situri de Importanţă Comunitară – SCI (reţeaua ecologică europeană Natura 2000)
4. Situri de Protecţie Avifaunistică – SPA (reţeaua ecologică europeană Natura 2000)
5. Zone de Conservare Specială (reţeaua ecologică europeană Natura 2000)
De asemenea, limita de aplicare a Convenţiei - Cadru privind protecţia şi dezvoltarea
durabilă a Carpaţilor (Convenţia Carpatică), adoptată la Kiev la 22 mai 2003, nu reprezintă o
arie protejată, ci doar impune ţărilor care au ratificat-o, cum este România, să ia măsuri
privind protecţia zonelor aflate sub incidenţa sa. (Vezi şi Tabelul din Anexa 4, cu Distribuţia
suprafeţelor ariilor naturale protejate pe unităţi administrativ-teritoriale în judeţul Gorj –
prelucrare prin Sisteme Informaţionale Geografice (SIG) a datelor de la Ministerul Mediului şi
Pădurilor).

16

Figura 4. Arii naturale protejate în judeţul Gorj .

16

Prelucrare proprie pe baza datelor de la Ministerul Mediului şi Pădurilor. Acestea includ doar
categoriile respective din legendă, iar pentru rezervaţiile naturale, doar pe cele cu o suprafaţă de
peste 5 ha.
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Aria naturală protejată este o zonă terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi
animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice,
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală
deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor
legale.
Categoriile de arii naturale protejate conform anexei nr.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
următoarele:
 rezervaţii ştiinţifice sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor habitate naturale terestre şi/sau acvatice, cuprinzând elemente
reprezentative de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic,
paleontologic, pedologic sau de altă natură;
 parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând
elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic,
hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind
posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice;
 monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică,
peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare,
endemice ori ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice,
fenomene geologice - peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte
manifestări şi formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente naturale cu
valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor;
 rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic,
forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic;
 parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura
de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau
culturală, deseori cu o mare diversitate biologică;
 rezervaţiile biosferei sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice;
 siturile naturale ale patrimoniului natural universal sunt acele arii naturale protejate ale
căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora
există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală;
 ariile speciale de conservare sunt situri de importanţă comunitară, desemnate printr-un
act statutar, administrativ şi/sau contractual, în care sunt aplicate măsurile de conservare
necesare menţinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabilă a habitatelor
naturale şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;
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 ariile de protecţie specială avifaunistică sunt arii naturale protejate ale căror scopuri sunt
conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare
favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia păsări
lor migratoare;
 siturile de importanţă comunitară reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile
biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea unei stări
de conservare favorabile a habitatelor naturale, care pot contribui astfel semnificativ la
coerenţa reţelei „NATURA 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii
biologice în regiune, ori în regiunile biogeografice respective;
 geoparcul este un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de
elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural.
La nivelul judeţului Gorj există un număr de 50 de arii naturale protejate, din care 40 de
interes naţional, conform Legii nr. 5/1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra
zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice şi
Hotărârii de Guvern nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate. Diferenţa
de 10 arii naturale protejate sunt de interes judeţean, conform Deciziei nr. 82/1994 a
Consiliului Judeţean Gorj, alături de care s-au constituit două parcuri naţionale şi 8 arii de
importanţă comunitară. Conform Agenției de Protecție a Mediului Gorj, ariile naturale
protejate din judeţul Gorj se află, în general, într-o stare de conservare favorabilă. Ariile
naturale protejate de interes naţional din categoria rezervaţiilor ştiinţifice, a
monumentelor naturii şi cea a rezervaţiilor naturale (categoriile IUCN I, III, IV), aflate pe
teritoriul administrativ al judeţului Gorj se află, în general, într-o stare de conservare
favorabilă, cu excepţia arboretului de castan din aria naturală protejată Tismana–Pocruia.
Arboretul de castan comestibil din zona Tismana şi implicit din rezervaţia de castan
Tismana–Pocruia, este afectat de fenomenul de uscare datorită cancerului de scoarţă,
cauzat de ciuperca Cryphonectria parazitică, aceasta calamitate fiind catalogată drept o
catastrofă ecologică, impunându-se măsuri urgente şi eforturi financiare susţinute pentru
salvarea acestuia. În vederea diminuării şi stopării acestui flagel, se încearcă împreună cu
administraţia sitului ‖Nordul Gorjului de Vest‖ (NGV) realizarea unui proiect prin care să se
poată salva acest tip de habitat natural.
Descrierea ariilor naturale protejate17
Cheile Olteţului - Aria naturală se află pe teritoriul administrativ al comunei Polovragi, la 2
km nord de localitate, pe ambii versanţi ai râului Olteţ, trecând spre nord de Mânăstirea
Polovragi şi de sediul Ocolului Silvic Polovragi, la capătul drumului judeţean modernizat.
Suprafaţa rezervaţiei naturale Cheile Olteţului este de 150 de hectare, aceasta incluzând şi
peştera Polovragi, de asemenea arie naturală protejată de interes naţional. Râul Olteţ a
săpat de-a lungul mileniilor în calcarul Munţilor Parâng şi Căpăţânii, minunate chei şi
numeroase formaţiuni carstice, unele dintre cele mai importante monumente ale naturii din
nordul Olteniei. Aici se află cea mai îngustă porţiune dintre două masive muntoase. Având
pereţii verticali, distanţaţi doar la 3-4 metri in partea inferioară şi 10-20 în cea superioară,
Cheile Olteţului permit urmărirea mai multor niveluri de eroziune.
17

Informații transmise de APM Gorj.
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Peştera Polovragi - Pe malul stâng al Olteţului, în această zonă este situată peştera
Polovragi la o altitudine de 670 m şi la 20 m înălţime faţă de talvegul râului. Peştera este
rezultatul modelării de către apele Olteţului în banda de calcare jurasice din sudul Munţilor
Parâng şi Căpăţânii. Este lată de 1 până la 1,5 km, în locul de unde îşi are obârşia, existând
şi un izvor carstic ce apare în chei. Peştera se încadrează în grupa peşterilor mari având o
lungime de 9.300 m, împreună cu galeriile laterale ocupând din acest punct de vedere locul 5
între peşterile din ţară. Peştera este alcătuită dintr-o galerie principală, în cea mai
mare parte orizontală, din care se desprind, în special în prima şi ultima porţiune a
ei, culoare laterale mici, multe dintre ele colmatate cu aluviuni.

Imagini din Peştera Polovragi.

18

Pădurea Polovragi - Pornind de la Mănăstirea Polovragi, cea care străjuieşte ca o barieră
capătul străzii principale aferentă comunei, urcă în chei, iniţial de-a lungul Pădurii Polovragi,
arie naturală protejată pentru castanul comestibil şi vegetaţia de tip mediteranean, ce are o
suprafaţă de 10 ha.

Arbori
seculari
–Pădurea Polovragi
Imagine
din
Pădurea
Polovragi

19

Parâng – Munţii Parâng reprezintă sectorul cel mai înalt şi cel mai spectaculos al Munţilor
dintre Olt şi Jiu, în Carpaţii Meridionali. Culmea principală a Munţilor Parâng, este orientată
pe direcţia est-vest şi atinge altitudinea maximă în Vârful Parângul Mare de 2.519 m. Masivul
18

Imagini din arhiva autorilor studiului (sus) și din arhiva APM Gorj (pe pagina următoare).

19

Imagini din arhiva APM Gorj și arhiva autorilor studiului.
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Parâng, pe lângă bogatul tezaur de specii vegetale, unele endemice sau relicte, se impune şi
prin peisajul său pitoresc deosebit, cu creste şi văi sălbatice, cu zănoage în care se
oglindesc lacuri glaciare, cu pâraie ce cad în cascade printre blocuri uriaşe de granit. În
Parâng îşi găsesc habitatul propice patru specii din carnivorele mari protejate în întreaga
Europă şi numeroase specii de păsări, de asemenea protejate prin legislaţia internaţională.
În acest sit, se află unica staţiune sigură din ţară, în care apare specia balcano-dacică
Potentilla haynaldiana, alături de alte specii saxicole de origine daco-balcanică, cu care
conturează cenoze saxicole de o deosebită importanţă pentru această zonă, deoarece ele se
întâlnesc numai în unele masive muntoase din Balcani.

Imagine din Munţii Parâng.

20

Cheile Sohodolului - Aria naturală protejată este situată în munţii Vâlcan din judeţul Gorj,
în partea sudică a bazinului hidrografic al văii Sohodolului şi se prezintă prin versanţi abrupţi,
cu aspect impunător, variat, de un deosebit interes peisagistic, fiind considerate printre cele
mai frumoase chei din ţară. Rezervaţia naturală are două zone distincte, zona de sud fiind
reprezentată prin chei calcaroase, iar partea de nord, deşi fizic face parte tot din zona cheilor
Sohodolului, este împădurită cu versanţi stâncoşi mult mai puţin spectaculoşi, predominante
fiind pantele abrupte împădurite, cu sol superficial şi grohotiş. Din punct de vedere geografic,
cheile au o întindere de peste 12 km, cuprinzând întreaga fâşie calcaroasă tăiată de apa
Sohodolului, inclusiv rezervaţia naturală Cheile şi Peştera Pătrunsa.

20

Imagini din arhiva APM Gorj și arhiva autorilor studiului.
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Imagini din Cheile Sohodolului.
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Pădurea Pocruia-Tismana - La 400 m altitudine, se întinde pe o suprafaţă de 237,35
ha o pădure cu exemplare foarte frumoase de castan bun-comestibil (Castanea sativa).
Mulţi arbori au circumferinţa de peste 1,50 m şi ating vârsta de peste două secole. Pe
substratul stâncos, castanii au condiţii bune de climă datorate reliefului (ca o
căldare), o temperatură medie anuală de peste 9°C şi mai mult de 925 mm precipitaţii,
cu ierni blânde şi verile nu excesiv de calde. Se realizează astfel aici, condiţii de viaţă
apropiate de cele ale bazinului Mediteranei — locul de origine al castanului. Planta a
fost adusă de călugări cu secole în urmă la Mănăstirea Tismana şi cultivată aici, de
unde s-a răspândit pe cale naturală.
Cotul cu aluni - Rezervaţia se află în judeţul Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei
Tismana, în nordul acesteia, între râul Tismana şi pârâul Pârgaşului, la circa 2 km nord-est
de Mânăstirea Tismana şi este amplasată în raza Ocolului Silvic Tismana, având o suprafaţă
de 26,5 ha.

21

Idem.
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Muntele Oslea - Reprezintă o rezervaţie complexă, accesibilă numai pe o potecă din
localitatea Tismana pe Plaiul Tismana, din valea Motrului de la Poienile de Sus, pe dealul
Frumosu şi dealul Boul, precum şi din Valea Jiului de Vest de la casa de vânătoare
Câmpuşel. Muntele Oslea se află în fond pastoral, se înalţă în partea vestică a munţilor
Vâlcanului, formează cumpăna de ape dintre Jiul de Vest, Motru şi Bistriţa, având înălţimi de
1.742 si 1.946 m, distingându-se prin peisajul impunător al crestei, sculptată în calcare
cristaline cu pereţi abrupţi şi hornuri dezvoltate îndeosebi pe versantul sudic, care are
caracter de cuesta. La baza stratului de calcar, un izbuc puternic formează obârşia râului
Bistriţa. Importanţa deosebită a Muntelui Oslea rezidă în principal din peisajul deosebit pe
care-l oferă, la care se adaugă speciile cu caracter alpin, alături de specii montane cu
caracter sudic, alcătuind interesante pajişti de stâncărie asemănătoare celor din munţii
peninsulei Balcanice.

Imagine cu Muntele Oslea
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Puncte fosilifere - Pontianul levantin reprezentat de zone fosilifere:
-„Dealul cu melci‖, la SV de cimitirul satului Bibeşti ( la 200 m de drumul comunal
Bibeşti-Aninoasa);
- Cuatura dealul Vulparu (satul Purcaru), cu conglomerate nisipoase cu scoici şi
melci pontieni;
- Punctul „Maiagă‖, dealul de la vest de Bibeşti, cu depozite de numuliţi şi scoici din
aceeaşi perioadă.

22

Imagine din arhiva APM Gorj.
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- În bazinul mijlociu al Gilortului, în punctul „Cotul lupului‖, în dreptul satului
Blanduleşti (Andreeşti), în malul înalt al Gilortului, în orizontul B, se văd depozite de
moluşte (cochilii de melci şi scoici), cu aceeaşi evaluare în timp.
Pietrişurile cuaternare din acest bazin ascund vestigii de moluşte în toată zona
amintită. Prezenţa pe malul stâng al Gilortului a micilor falii cu cărbune, arată şi
interferenţa acestor zone cu cambrianul şi permianul, existând urme (desene)
fosilifere de moluşte şi chiar crustacei.
Dealurile mai înalte (Purcaru, Săuleşti), cu conglomerate şi gresii cu numuliţi, sunt
specifice paleogenului şi îndeosebi eocenului.
Asemenea puncte fosilifere se mai află la Groşerea, comuna Aninoasa, Gârbovu,
oraşul Turceni, Buzeşti, oraşul Bumbeşti-Jiu, Valea Deşului, Comuna Vladimir care
conţin o serie de exemplare din fauna levantină. Aici se găsesc depozite de moluşte,
cochilii de melci şi scoici.
Un alt loc unde se găseşte un depozit de scoici cu o vechime de 3-4 milioane de ani este
Valea Ibanului din satul Bobu, comuna Scoarţa.
Pe teritoriul judeţului Gorj se află 2 parcuri naţionale de o deosebită valoare naturală.
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei (PNDVC) este situat pe teritoriul administrativ a
trei judeţe, respectiv județul Caraş-Severin, în care ocupă suprafaţa de 23.185 ha, județul
Mehedinţi, în care ocupă o suprafaţă de 8.220 ha şi județul Gorj, în care ocupă suprafaţa
de 29.806 ha. Din punct de vedere geografic, parcul se întinde peste bazinul râului Cerna,
de la obârşie până la confluenţa cu râul Belareca, peste masivul Munţilor Godeanu şi al
Munţilor Cernei, pe versantul drept şi respectiv Munţilor Vâlcanului şi Munţilor Mehedinţi, pe
versantul stâng.
Unul din habitatele importante, atât din punct de vedere al florei, faunei, peisajului, cât şi al
conservării, este habitatul de stâncărie. În aceste habitate de stâncărie se dezvoltă specia
endemică Pinus nigra - Pinul Negru de Banat care formează arborete analoage cu pădurile
xeroterme de conifere din ţinuturile submediteraneene moesice, suprafaţa ocupată de aceste
arborete în parcul naţional fiind de 1.953 ha.

Pinus nigra – specia endemică Pinul Negru de Banat –
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Parcul Naţional Domogled Valea-Cernei.

23

Parcul Naţional Defileul Jiului (PNDJ) s-a instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 1581/
08.12.2005 şi este administrat în baza Contractului de administrare nr. 2909/ MMGA/
30.05.2006 de către Regia Naţională a Pădurilor–Romsilva. Se întinde pe o suprafaţă de
11.127 ha, conform studiului de fundamentare care are la bază amenajamentul silvic aferent
anului 1993. Este situat în nordul judeţului Gorj de-a lungul cursului mijlociu-superior al râului
Jiu, formând un areal de formă romboidală a cărui diagonală mare o constituie cursul Jiului.
Marea majoritate a suprafeţei (94.5%) se afla pe teritoriul administrativ al judeţului Gorj,
iar restul (4.5%) în judeţul Hunedoara. Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului, a depus
în sesiunea I a Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa 4, Conservarea
biodiversităţii, o cerere de finanţare pentru proiectul numit ”Măsuri de îmbunătăţire a
managementului şi conştientizare publică în Parcul Naţional Defileul Jiului‖, proiect ce se află
în implementare.

Parcul
Naţional
Defileul
Jiului Jiului
Imagini din
Parcul
Național
Defileul

3.4.2

Situri Natura 2000

Natura 2000, este o reţea ecologică de arii naturale protejate înfiinţată la nivel european,
constituind instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii
Europene. Reţeaua Natura 2000 a fost concepută să asigure conservarea habitatelor
naturale şi supravieţuirea speciilor ameninţate cu dispariţia, precum şi a celor rare de pe
teritoriul Uniunii Europene. Baza legală a acestei reţele o reprezintă două directive, respectiv
Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei
sălbatice, cunoscută sub numele Directiva ―Habitate‖, adoptată la 21 mai 1992 şi Directiva
79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, cunoscută sub numele de Directiva
―Păsări‖, adoptată la 2 aprilie 1979.
Reţeaua Natura 2000 are drept scop principal menţinerea într-o stare de conservare
favorabilă a celor mai importante tipuri de habitate. România, în calitate de stat membru al
Uniunii Europene, are obligaţia de a implementa Reţeaua ecologică europeană NATURA
2000, reţea europeană pentru conservarea naturii.
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Imagini din arhiva APM Gorj.
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Tabel 1: ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN JUDEŢUL GORJ
Nr.
crt

Denumirea
sitului

cod

Unitatea administrativ teritorială

1.

Coridorul Jiului

ROSCI0045

Aninoasa (23%), Bâlteni (23%), Bărbăteşti (9%),
Borăscu (<1%), Brăneşti (35%), Dăneşti (6%),
Drăguţeşti (14%), Ioneşti (13%), Negomir (<1%),
Plopşoru (54%), Săuleşti (<1%), Ţânţăreni (9%),
Ţicleni (24%), Turburea (3%), Turceni (28%), Urdari
(33%)

2.

Defileul Jiului

ROSCI0063

Bumbeşti-Jiu (51%), Schela (12%)

3.

Domogled Valea Cernei

ROSCI0069

4.

Nordul Gorjului
de Est

ROSCI0128

5.

Nordul Gorjului
de Vest

ROSCI0129

6.

Parâng

ROSCI0188

7.

Platoul
Mehedinţi

ROSCI0198

Padeş (5%)

8.

Retezat

ROSCI0217

Padeş (<1%), Tismana (2%)

9.

PrigoriaBengeşti

ROSCI0359

Albeni, Bengeşti, Bumbeşti, Piţic, Prigoria.

10.

Râul Gilort

ROSCI0362

Albeni, Bengeşti, Bumbeşti, Piţic, Novaci,Târgu
Cărbuneşti.

11.

Râul Motru

ROSCI0366

Cătunele, Glogova, Padeş, Văgiuleşti.

Padeş (71%), Tismana (10%)
Baia de Fier (83%), Bumbeşti-Jiu (13%), Crasna
(62%), Muşeteşti (58%), Novaci (53%), Polovragi
(76%)
Bumbeşti-Jiu (4%), Godineşti (8%), Padeş (23%),
Peştişani (69%), Runcu (86%), Schela (73%),
Stăneşti (67%), Tismana (82%), Turcineşti (2%)
Baia de Fier (<1%), Bumbeşti-Jiu (5%), Crasna
(13%), Novaci (29%)
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Administrator
/ custode
Consiliul Judeţean
Dolj

Administraţia
Parcului Naţional
Defileul Jiului
Administraţia
Parcului Naţional
Domogled ValeaCernei
S.C. Butterfly Effect
SRL
Camera de Comerţ
şi Industrie
Romania Japonia
Fundaţia Guard
Forest
Consiliul Judeţean
Mehedinţi
Administraţia
Parcului Naţional
Retezat
Agenţia de
Protecţia Mediului
Gorj
Agenţia de
Protecţia Mediului
Gorj
Agenţia de
Protecţia Mediului
Gorj

Sursa: APM Gorj.

Dintre siturile de importanţă comunitară ale judeţului Gorj cinci se suprapun peste arii
naturale protejate din reţeaua naţională, excepţie făcând aria naturală protejată Coridorul
Jiului, care nu se suprapune peste nici o arie naturală protejată pe teritoriul administrativ al
judeţului. Suprafaţa totală a SCI-urilor din judeţul Gorj este de 218.552,2 ha, iar suprafaţa
judeţului este de 560.174 ha. Acestea ocupă un procent de 39% din suprafaţa totală a
judeţului Gorj25.
În prezent, cele două parcuri naţionale Defileul Jiului şi Domogled - Valea Cernei, au
întocmite Planuri de Management, toate celelalte parcuri (Nordul Gorjului de Est, Nordul
Gorjului de Vest, Parâng, Platoul Mehedinţi, Retezat, Prigoria-Bengeşti, Râul Gilor și Râul
Motru), fiind la data elaborării prezentului studiu, în procedura de avizare şi aprobare.
24

Conform Ordinului Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile 776/2007, HG 1284/2007, Raportului
Anual privind starea mediului pe anul 2010 (nr. crt. 8 din tabel, pag. 96), cât și Planului de
Management 2011-2020 al parcului Retezat (pag. 24), aflat la data elaborării prezentului studiu, în
procedură de avizare și aprobare.
25
Conform graficului prezentat în Raportul Anual privind starea mediului - anul 2010, APM Gorj, pag.
92.
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La nivelul judeţului Gorj au fost aprobate prin Ordinul nr. 1964/2008 următoarele situri de
importanţă comunitară26:
3.4.3

Coridorul Jiului (RO SCI 0045)

Situl în suprafaţă de 71.394 ha este situat de-a lungul cursului mijlociu şi inferior al Jiului,
incluzând unul dintre cele mai rare şi mai reprezentative eşantioane relictare de luncă
europeană puţin alterată, în dispariţie vertiginoasă.
Amplasat în lungime pe direcţia NNV-SSE de circa 129 km, acest areal traversează 4,
respectiv 27% din cele 15 ecoregiuni (Podişul Getic, Câmpiile Găvanu-Burdea, Silvostepa
Câmpiei Române, Lunca Dunării), ale regiunii biogeografice continentale din România, pe o
diferenţă de nivel de 355 m, dispusă între 50 şi 405 m altitudine. Din suprafaţa totală de
147.540 ha, 34.979 ha (24%), revin fondului forestier, din care pădurile deţin 33.543 ha
(23%) şi concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale, cu o diversitate
considerabilă şi o abundenţă locală de 764 – 5.000 ori superioară valorilor medii specifice
pădurii româneşti, ceea ce-i conferă o personalitate biogeografică de excepţie.
În situl Natura 2000 Coridorul Jiului este inclusă şi rezervaţia naturală fosiliferă Gârbovu,
de la Turceni.
3.4.4

Defileul Jiului (RO SCI 0063)

Existenţa pădurilor virgine dispărute în restul Europei cu diversitatea şi abundenţa biologică
specifică, alături de pajişti montane pitoreşti, stânci, abrupturi, chei, Jiul cu meandrele lui şi
insuliţele aferente, pâraie nealterate, grote cu opere ale naturii, liziere, păduri de fag balcanic
cu carpen şi tei, elemente termofile aflate sub influenţa climatului submediteranean, cu
habitate caracteristice şi o floră şi faună bogată.
Situl Natura 2000 Defileul Jiului, în suprafaţa de 11.156 ha, are şi statut de Parc Naţional.
Teritoriul acestuia se caracterizează printr-o diversitate extrem de mare sub raportul vârstei
şi distribuţiei spaţiale a substraturilor litologice.
În situl Natura 2000 Defileul Jiului, este inclusă şi rezervaţia naturală Pădurea Chitu
Bratcu din Bumbeşti-Jiu, precum şi două monumente ale naturii: Sfinxul Lainicilor şi
Stâncile Rafailă din Lainici.
3.4.5

Domogled - Valea Cernei (RO SCI 0063)

Importanţa sitului, în suprafaţă de 62.014 ha, constă în bogăţia floristică existentă în
Domogled, de mare valoare ştiinţifică, sub raport biologic, geobotanic şi ecologic, mai ales în
ceea ce priveşte asocierea speciilor de diverse origini geografice, care a generat şi asociaţii
vegetale specifice locale, la care se adaugă importanţa faunistică a zonei, în care coabitează
numeroase animale de diferite origini geografice, împreună cu cele locale.

26

Conform informaţiilor din Raportul Anual privind starea mediului - anul 2010, APM Gorj.
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Situl Natura 2000 Domogled-Valea Cernei are şi statut de Parc Naţional, în el fiind incluse:
Ciucevele Cernei, din Cerna, Sat Padeş, rezervaţiile ştiinţifice Piatra Cloşanilor, Peştera
Cloşani şi Peştera Cioaca cu Brebenei, din Padeş; rezervaţia naturală Cheile Corcoaiei
din Cerna Sat, Rezervaţia Domogled-Valea Cernei din Padeş; monumente ale naturii:
Peştera Martel şi Peştera Lazului din Padeş.

27

Rezervaţia ştiinţifică Piatra Cloşanilor .

3.4.6

Nordul Gorjului de Est (RO SCI 0128)

Situl are o suprafaţă de 49.114 ha şi importanţa acestui SCI constă în pădurile seculare de
fag, în care se întâlnesc specii lemnoase de carpen, mesteacăn, soc roşu, etc. Se remarcă
impactul peisagistic deosebit de impresionant. Remarcăm de asemenea, prezenţa ferigilor:
Pteridium aquillinum, Phyllitis scolopendrium, alături de plante cu flori: vinariţa, colţişorul, etc.
Pajiştile alpine sunt bine reprezentate prin speciile: Nardus stricta, Festuca suspina. Uneori
aceste pajişti sunt întrerupte de jnepenişuri. Semnificativă pentru sit, este prezentă relictului
glaciar Pinus Cembra. Elementele de faună sunt caracteristice pentru munţi împăduriţi, aici
găsindu-şi liniştea ursul, lupul şi numeroase exemplare magnifice de râs. Pe lângă bogatul
tezaur de specii animale şi vegetale, unele endemice sau relicte, zona se impune şi prin
peisajul său pitoresc deosebit, cu vai sălbatice şi chei abrupte.
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Imagine din arhiva APM Gorj.
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Colonie de lilieci

28

29

şi imagini din Peştera Muierii .

În Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est, sunt incluse următoarele: monumentele naturii
şi rezervaţia ştiinţifică Peştera Muierii, Peştera Iedului din Baia de Fier, precum şi
rezervaţiile naturale Pădurea şi Peştera Polovragi, Cheile Olteţului din Polovragi,
Pădurea de molid şi de fag Măcăria, Pădurea Bărcului din Novaci30.

28
29

Imagine din arhiva APM Gorj.
Imagini din arhiva APM Gorj.

30

Conform informaţiilor din Raportul Anual privind starea mediului - anul 2010, APM Gorj, pag. 90.
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Imagine cu Cheile Olteţului.

3.4.7

31

Nordul Gorjului de Vest (ROSCI 0129)

Situl se întinde pe suprafaţă mare, de 87.321 ha, cuprinzând mare parte din munţii Vâlcan şi
o parte mică din Godeanu. Datorită condiţiilor fizico-geografice situl cuprinde un număr mare
de ecosisteme naturale alpine şi subalpine. Pe stâncăriile de calcar se dezvoltă plante de
talie mare, iar în zona muntelui Oslea, întâlnim floarea de colţ, alături de garofiţa albă şi
clopoţeii de munte. De asemenea, în sit întâlnim alunul turcesc, element sudic cu caracter
relict, aflat în arboretul de la Tismana, la limita nordică a arealului său european. În sit îşi
găsesc habitatul propice trei specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europă (urs, lup,
râs), precum şi alte specii de mamifere şi păsări, de asemenea protejate prin legislaţia
internaţională.
Cercetările relevă apartenenţa sitului la puţinele teritorii cu o valoare foarte înaltă a
biodiversităţii. Astfel, cu toate că ocupă sub 0,64 % din suprafaţa ţării, are o considerabilă
diversitate ecologică şi biologică. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentată prin: șase
tipuri de ecosisteme (de pădure, de pajişte, saxicolă, acvatică, ripariană şi cavernicolă); 17,
respectiv 18 %, din cele 92 habitate naturale protejate de legislaţia română şi comunitară,
dispuse în 8 din cele 11 etaje bioclimatice ale României.
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Imagini din arhiva APM Gorj.
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Şuşiţa verde

32

În Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest, sunt incluse următoarele:
- monumente ale naturii: Piatra Andreaua, Peştera Gura Plaiului şi Izvoarele Izvarna,
de la Tismana; Izbucul Jaleşului de la Runcu; Dealul Gornăcelu (Gornicelu), de la Schela;
- rezervaţii naturale: Cotul cu Aluni, Rezervaţia botanică Cioclovina, Cornetul Pocruiei,
Pădurea Răchiţeaua, Dumbrava Tismanei şi Pădurea Tismana-Pocruia, de la Tismana;
Muntele Oslea, de la Tismana-Padeş; Cheile Sohodolului, Cheile şi Peştera Pătrunsa,
Cheile Gropului sec, de la Runcu; Piatra Boroştenilor, de la Peştişani; Pădurea Gornicel,
de la Bumbeşti-Jiu.

33

Imagine din Peştera Fuşteica.
32

Imagini din arhiva APM Gorj.
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3.4.8

Parâng (RO SCI 0188)

Importanţa situl Parâng, în suprafaţă de 29.907 ha, constă în pădurile seculare de fag, în
care se întâlnesc specii lemnoase de carpen, mesteacăn, soc roşu, etc. Se remarcă peisajul
impresionant, cu păduri întinse şi pajişti alpine. Este singurul sit din ţară în care apare specia
balcano-dacică Potentilla haynaldiana, alături de alte specii saxicole de origine dacobalcanică.
Se remarcă impactul peisagistic deosebit de impresionant. Remarcăm de asemenea
prezența ferigilor, Pteridium aquillinum, Phyllitis scolopendrium, alături de plante cu flori:
vinariţa - Asperula odorata, colţişorul - Dentaria bulbifera etc. Pajiştile alpine sunt bine
reprezentate prin speciile Nardus stricta, Festuca suspina. Uneori aceste pajişti sunt
întrerupte de amestecul: Rhododendron kotshyi şi Pinus mughus. Parâng reprezintă sectorul
cel mai înalt şi cel mai spectaculos al Munţilor dintre Olt şi Jiu în Carpaţii Meridionali.
Culmea principală a Munţilor Parâng orientată pe direcţia est-vest, atinge altitudinea maximă
în Vf. Parângul Mare - 2.519 m. La nord de această culme se deschid impresionante circuri
glaciare: Sliveiu, Roşiile, Găuri, Zănoaga şi Călcescu, ce adăpostesc lacuri glaciare, drenate
de izvoarele Jietului şi Lotrului. Spre est sunt remarcabile căldările Muntinu şi mai ales
Urdele, din care porneşte o vale glaciară tipică. Interesante sunt şi căldările glaciare
Bălcescu, Cioara, Galbenu, Igoiu cu deschidere nordică, din care pornesc pâraie ce se
unesc cu Latorița. O categorie de arie naturală protejată de interes naţional inclusă în situl
Natura 2000 Parâng este rezervaţia naturală Parâng-Novaci, din Novaci.

3.4.9

Platoul Mehedinţi (RO SCI 0198)

Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice,
doline şi lapiezuri, peşteri renumite prin dimensiuni şi ornamentaţie (Topolniţa, Epuran,
Bulba, Gramei, Isverna etc.).
Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărişuri de tip submediteranean, cunoscute sub numele
de şibleacuri. Compoziţia floristică a pajiştilor este abundentă în elemente sudice, iar
pădurile păstrează amestecuri de fag, brad şi pin, neafectate de tăieri.
În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversităţii mediilor de viaţă, se întâlneşte o bogată şi
heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderenţă a elementelor sudice.
O categorie de arie naturală protejată de interes naţional, inclusă în situl Natura 2000 a
Platoului Mehedinţi, este rezervaţia naturală Pădurea Gorganu, din Padeş.
În timpul elaborării prezentului studiu, au fost introduse pe lista ariilor naturale protejate
arealele de mai jos:
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Imagine din arhiva APM Gorj.
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Tabel 2: Listă noi arii naturale protejate
Nr.
Crt.

Denumirea
ariei
naturale
protejate

Cod arie

Suprafaţa
(ha)

1

PrigoriaBengeşti

ROSCI0359

2489,453

2

Râul Gilort

ROSCI0362

872,611

3

Râul Motru

ROSCI0366

1920,625

Lege

Obiectul de
protecţie

Anexele 1-6 revizuite în
20 octombrie 2011 la
ORDIN Nr. 1964 din 13
decembrie 2007 privind
instituirea regimului de
arie naturală protejată a
siturilor de importanţă
comunitară, ca parte
integrantă a reţelei
ecologice europene
Natura 2000 în România

Specii
şi
Habitate
de interes
comunitar

UAT-ul în care este
localizat situl şi suprafaţa
unităţii administrative
teritoriale cuprinsă în sit
(%)
Albeni, Bengeşti, Bumbeşti,
Piţic, Prigoria
Albeni, Bengeşti, Bumbeşti
Piţic, Novaci, Târgu
Cărbuneşti

Cătunele, Glogova, Padeş,
Văgiuleşti

Sursa: APM Gorj

3.4.10 Rutele de migraţie ale păsărilor
Dintre cele 10 rute principale de migraţie ale păsărilor care străbat România, una trece pe
direcţia nord-sud pe deasupra judeţului Gorj: Ruta III centro-european-bulgară, care
străbate teritoriul de est al judeţului.
Ruta de migraţie centro-european-bulgară este urmată de: codobaturi, fâse, pitulici, silvii,
muscari, privighetori, sturzi, lăcari, mierle, fugaci, prundaşi, raţe sălbatice, gâşte sălbatice,
lişiţe, berze, stârci. Studiul migraţiei păsărilor trebuie să conducă la stabilirea zonelor în care
acestea se opresc, cuibăresc şi se reproduc. Măsurile care trebuie luate pentru conservarea
populaţiilor în trecere sau în fixare fac parte din studiul peisajului natural şi trebuie să fie
conţinute, în final, atât în Planul de Amenajare a Teritoriului Județean, cât şi în
documentaţiile locale de urbanism de tip Planului Urbanistic General sau Zonal.
Rutele de migraţie ale păsărilor sunt deosebit de importante, mai ales în contextul dezvoltării
urbane extensive şi a eventualelor amplasări de parcuri eoliene în cadrul judeţului.
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4

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ÎN JUDEŢUL GORJ – PATRIMONIUL
ISTORIC ÎN RELAŢIE CU PEISAJUL ANTROPIC (CONSTRUIT)

Judeţul Gorj este continuatorul fostului Judeţ Jaleş, din care făcea parte la începuturile
Evului Mediu românesc şi care se afla în bazinul râului cu acelaşi nume, fiind citat pentru
prima dată într-un document din 3 octombrie 1385, de pe vremea domnitorului Dan I. Ultima
menţionare a judeţului Jaleş este din vremea lui Ioan Corvin, de la 20 octombrie 1429.
Judeţul Jiul de Sus, viitorul Judeţ Gorj a fost menţionat pentru prima dată în Hrisovul din
29 iulie 1497, nume dat de către domnul Radu cel Mare, prin care acesta dăruia Mânăstirii
Tismana 300 de vedre de vin din judeţul Jiul de Sus. Începând din anul 1568, judeţul este
menţionat în documente cu actuala denumire care derivă din slavonă, limba oficială a Ţării
Româneşti în Evul Mediu, gore („sus‖ în slavonă) de aici Gor jiu, însemnând Jiul de Sus.

4.1
4.1.1

Istoric şi evoluţie. Situri arheologice
Situri arheologice

Judeţul Gorj aparţine ariei de locuire încă din perioada culturii de prund, cu 87 de situri
arheologice valoroase, ceea ce a condus la integrarea acestora în Lista monumentelor
istorice şi a siturilor arheologice (din MO 670bis/2010, vezi Anexa 6)
Situl de la Peştera Cioarei de la Boroşteni, precum şi cel de la Baia de Fier, pune Gorjul pe
harta istorică a epocii pietrei mijlocii (200.000-100.000 î.e.n.). Zona localităţii Boroşteni
aparţine şi aurignacianului mijlociu, ca locuire, adică perioadei dintre 10.000 î.e.n. şi 12.000
î.e.n., cu continuitatea locuirii în neoliticul timpuriu al culturii Starcevo-Criş (3.500-3.000
î.e.n.).
Neoliticul de mijloc, al culturii Vinca-Turdaş a cuprins şi partea de sud şi vest a judeţului Gorj,
cu situl de la Sura (3.500-2.800 î.e.n.).
Neoliticul târziu al culturii Sălcuţa, a cuprins vestul judeţului Gorj (valea Motrului) şi situl de la
Cloşani (2.800-1.900 î.e.n.).
Eneoliticul sau tranziţia spre epoca bronzului(1.900-1.700 î.e.n.), a cuprins întreaga arie a
judeţului, iar siturile arheologice sunt vizibil mai numeroase: Sura, Aninoasa, Petreşti,
Dobriţa, Schela,Vârţu, Baia de Fier şi Stăneşti. Toate aparţin culturii Coţofeni.
Epoca bronzului, reprezentată de culturile Glina III şi Verbicioara, au cuprins extremităţile
sudice şi vestice ale judeţului Gorj, cu descoperiri la Aninoasa.
În Judeţul Gorj, pe lângă mai vechile descoperiri arheologice de la Baia de Fier, Călugăreni,
Polovragi, în ultimele decenii au fost descoperite noi situri, prin cercetările arheologice
sistematice de la Vierşani–Jupâneşti, Ceplea Plopşoru, Roşia de Amaradia. Aceste aşezări
se încadrează cronologic în perioadele bronzului mijlociu şi târziu34.

34

Vezi Calotoiu, Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea Culturii Verbicioara în Județul Gorj, Litua 6, pag.
7-42, precum și Calotoiu, Gheorghe, Aşezări traco - geto - dacice în Bazinul mijlociu al Jiului, Tg. Jiu,
2007, pag. 23-28.
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La Baia de Fier în anul 1955 un colectiv coordonat de C.S. Nicolăescu – Plopşor a
descoperit în interiorul şi la gura „Peşterii Muierilor‖, materialele arheologice ce aparţineau
unor epoci care se întind din paleoliticul mijlociu până la epoca dacică şi fragmente ceramice
specifice culturii Verbicioara.
La Călugăreni, Comuna Padeş, pe o terasă din dreapta râului Motru în punctul „La morminţi‖
se găseşte un sit arheologic, străjuit la vest de un deal calcaros numit „Piatra‖, iar la cca. 300
m de poalele acestuia se află terasa tăiată de şoseaua Padeş–Valea Mare. Partea dinspre
vest, se numeşte „Morminţii Mari‖, iar cea dinspre est se numeşte „Morminţii Mici‖,
descoperindu-se existenţa unor zone de locuire, la Glina, Verbicioara şi Vârtop.
La Ceplea, Comuna Plopşoru au fost descoperite în punctul „Valea Satului‖, mai multe
complexe arheologice (locuinţe, vetre) şi un bogat material arheologic ceramic, specific
bronzului mijlociu, din cultura Verbicioara faza a III–a35.
În Comuna Polovragi au fost descoperite două situri arheologice din epoca bronzului: unul în
apropierea cetăţii dacice de la Polovragi de pe muntele Padeşul (fragmente ceramice
hallstattiene şi ceramică specifică culturii Verbicioara - ornamentată cu triunghiuri haşurate,
torţi de căni de culoare cărămizie, rotunde în secţiune); pe un alt sit, în spatele mânăstirii
Polovragi, s-a descoperit o zonă arheologică de epocă dacică şi fragmente ceramice
specifice culturii Verbicioara.
Aşezarea preistorică de la Roşia de Amaradia se află în zona deluroasă de nord-vest a
Gorjului. Situl arheologic se găseşte pe un platou denumit de localnici „Coasta Burduharului‖.
Cercetările arheologice (efectuate în 2007 de Gheorghe Calotoiu şi Dumitru Hortopan), au
condus la descoperirea unor fragmente de vase din perioada bronzului târziu, cultura
Verbicioara, faza a IV-a.
Alte descoperiri ce stau mărturie culturii Verbicioara sunt în: Drăguţeşti (Comuna Drăguţeşti),
Groşerea (Comuna Aninoasa), Grui (Comuna Muşeteşti), Moşteni (Comuna Logreşti), Socu
(Comuna Bărbăteşti), Teleştii de Sus (Comuna Teleşti), Vierşani (Comuna Jupâneşti).
Epoca fierului aparţinând populaţiei macice, a cuprins ca locuire întreaga arie a judeţului
Gorj, în ambele perioade ale epocii fierului: Hallstatt, (1.200-450 î.e.n.) şi Latene (450-ien270 e.n.). Siturile arheologice relevante din judeţul Gorj pentru prima epocă a fierului, sunt:
Sura, Vârţu, Teleşti, Dobriţa şi Drăgoeştii, iar pentru a doua vârstă a fierului: Broşteni, Vârţu,
Bumbeşti, Dobriţa şi Târgu Jiu.
Teritoriul actual al Gorjului a intrat după 106 e.n. în stăpânirea romană, devenind provincia
Dacia Inferioară după 107 e.n., iar ulterior, în cadrul reorganizărilor administrative imperiale a
fost inclusă în provincia Dacia Inferior, ulterior - Dacia Malvensis, al cărei centru se afla mai
la sud pe râul Olt, la Romula Malva. În zona judeţului Gorj, nefiind segment de frontieră, au
existat mai puţine castre de trupe auxiliare însoţite de vicus-uri (aşezări civile ale familiilor
militarilor) la Bumbeşti şi Cătunele, dar s-a constatat prezenţa şi a altor aşezări civile.
Dintre castrele romane din România peste 100 la număr, în Gorj sunt la: Bumbeşti-Jiu
„Gara”, Bumbeşti-Jiu „Vârtop”, Cătunele „Valea Perilor”, Plesa-Porceni, precum şi la Pinoasa
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Calotoiu, Gheorghe, Descoperiri arheologice din epoca bronzului în Gorj, Litua XII, 2009, pag. 6989.
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- Vârţ (distrus în prezent de termocentrala Rovinari). Ferme romane de tip villa-rustică se
găsesc la Târgu-Jiu, Săcelu, Ciocadia, Iezureni, Dăneşti.
De o mare importanţă sunt necropolele tumulare din Gorj, de la Vârtopu-Ciuperceni sau
Teleşti-Drăgoieşti, precum şi necropola de la Vârtopu-Ciuperceni din bronz timpuriu,
necropola de la Teleşti-Drăgoieşti şi tezaurul monetar de secol II-III de la Bumbeşti Jiu. De
asemenea importante, sunt descoperirile arheologice ce cuprind mormintele de la VârtopuCiuperceni, din epoca bronzului timpuriu, 1.800-1.600 înainte de Hristos şi necropola de la
Teleşti-Drăgoeşti, care cuprinde 59 de movile cu obiecte din secolul IV-V înainte de Hristos,
dar şi un tezaur monetar de 92 de monede din argint din epoca romană.
4.1.2

Condiţii social-istorice. Evoluţia împărţirii administrative şi istoricul judeţului.

Teritoriul în perioada de dinainte de întemeierea statului feudal36
Teritoriul actualului judeţ Gorj a făcut parte din statul dacilor. Poziţia teritoriului, la sudul zonei
în care au fost construite cele mai importante aşezări întărite ale dacilor, a făcut ca rolul de
apărare al aşezărilor din Gorj, să fie determinant în teritoriu. Ulterior, organizarea politică şi
socială a populaţiei din teritoriul studiat, este probabil distrusă temporar din cauza marii
invazii tătare din 1.241-1.242 e.n., dar după înfrângerea tătarilor, la care au contribuit şi
cnezii valahi, populaţia se reorganizează în unităţi teritoriale de tipul cnezatelor sau
voievodatelor.
Teritoriul în perioada dintre întemeierea statului feudal Ţara Românească (intervalul dintre
1310 şi 1352) şi începutul vasalităţii faţă de Sultanul Înaltei Porţi (1524)
În intervalul dintre anii 1310 şi 1352 domnitorii Basarabi unifică formaţiunile statale situate în
dreapta şi stânga râului Olt şi întemeiază statul feudal Ţara Românească, cu o situaţie
politică schimbătoare, fie vasal alternativ regilor Ungariei şi Sultanului Înaltei Porţi, fie stat
independent.
Ţara Românească era organizată în judeţe administrate de câte un ispravnic numit de
domnitor şi care avea reşedinţa într-o localitate de scaun. Primul judeţ menţionat în Ţara
Românească, la 1385, este Judeţul Jaleş, cu reşedinţa până la 1444 în satul Dăbăceşti,
reşedinţa judeţului se mută apoi în sec. XV la Târgul Jiu şi denumirea judeţului se schimbă
în Gorjiu.
Teritoriul în perioada de vasalitate faţă de Sultanul Porţii Otomane a Principatului Autonom al
Ţării Româneşti (1524-1716)
La sfârşitul perioadei istorice anterioare, Oltenia, inclusiv Judeţul Gorj, se află sub jurisdicţia
Banului Craiovei, numit dintre boierii Craioveşti, care avea o anumită independenţă faţă de
domnitorul ţării, influenţând uneori politica acestuia. Teritoriul judeţului, cu scaunul la Târgu
Jiu, se extinde în această perioadă spre est (comuna Alimpeşti), spre sud (comunele Ioneşti
şi Turceni) şi spre sud-vest (comuna Slivileşti).
Teritoriul în perioada Administraţiei Militare Austriece şi a Administraţiei Semi-Coloniale
Otomane (1716-1828)

36

Conform Studiului Istoric, realizat în cadrul documentaţiei PATJ Gorj – iunie 2011.
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Perioada anterioară se sfârşeşte cu retragerea armatelor otomane din Austria, Ungaria,
Transilvania, Banat, învinse în urma asediului nereuşit al Vienei (1683). Armata otomană
este înlocuită de armata austriacă în 1686, prin Tratatul de la Viena.
La sfârşitul perioadei Ţara Românească este dezorganizată prin mişcarea revoluţionară
condusă de Tudor Vladimirescu, care în 1821 porneşte cu trupele din extremitatea de nordvest a judeţului Gorj (Tismana şi Padeş) şi desfăşoară acţiuni în special în Oltenia, Bucureşti
şi Vâlcea.
Teritoriul în perioada Protectoratului Imperiului Rusesc – Administraţia Colonială Rusească şi
Domniile Regulamentare (1828-1859)
În această perioadă, cele două ţări româneşti constituie obiectul disputei dintre Imperiul Rus
şi Imperiul Austriac, datorită scăderii puterii militare şi politice a Imperiului Otoman.
În toată această etapă de mare nesiguranţă socială, totuşi acţiunile de organizare a statului
şi de investire în economie sunt prezente, în toată Ţara Românească.
Teritoriul în perioada Principatelor Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti (1859-1877)
Perioada de maximă instabilitate politică din Ţara Românească şi Moldova, datorată în
primul rând adversităţilor dintre marile puteri europene, se încheie odată cu urmările
Convenţiei de la Paris (1858): alegerea Divanelor ad-hoc şi a Adunărilor Elective pentru
domnitori.
Judeţul Gorjiu este statornicit prin Legea de organizare administrativă din 1864 şi se
înfiinţează Comitetul Judeţean Gorjiu care funcţionează la Târgul Jiu. Dezvoltarea socială şi
a populaţiei judeţului, precum şi dezvoltarea reţelei de localităţi, fac un mare salt după anul
1864, când începe împroprietărirea ţăranilor eliberaţi de sarcinile feudale şi care se conjugă
cu preluarea de către stat a proprietăţilor mănăstirilor.
Teritoriul în perioada Regatului României (1877-1918)
În perioada Regatului, care începe cu recunoaşterea internaţională a Independenţei (1878) şi
se termină cu întregirea ţării după Primul Război Mondial, s-a creat în România statul
capitalist modern.
Judeţul Gorj este în continuare un judeţ în care populaţia are preponderent activităţi agricole,
pastorale şi de exploatare a lemnului. Începe exploatarea rudimentară a unor resurse
energetice (antracitul de la Schela, petrolul, gazele naturale), accentuate prin exploatarea
sistematică a grafitului de la Baia de Fier şi a lignitului de la Rovinari, începute de armata
germană în timpul ocupaţiei (1916-1918).
Teritoriul în perioada Regatului României Unite (1918-1947)
Perioada interbelică este cea în care se instaurează capitalismul în România, în condiţiile
excepţionale oferite de unirea cu provinciile locuite de români situate în Austria, Rusia şi
Ungaria. Statul român face dovada unei capacităţi remarcabile de administrare şi de
organizare a unei ţării, cu un teritoriu şi cu o populaţie mult crescută.
Sfârşitul perioadei analizate este determinat de marea ruptură produsă de cel de-al Doilea
Război Mondial, de instabilitatea politică acută care a precedat acest război şi care i-a
succedat.
Teritoriul în perioada Republicii Socialiste (1947-1989)
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Perioada analizată începe de la constituirea Republicii Populare Române şi se termină cu
revoluţia care a înlăturat regimul comunist: este perioada de dominare a ţării de conducătorii
Partidului Muncitoresc (din 1965, Partidul Comunist) Român şi în care, într-o primă fază s-au
aplicat principiile comuniste sovietice şi apoi s-au aplicat aceleaşi principii, ajustate de ideile
unui comunism cu specific românesc.
În perioada socialistă, cultura a fost folosită în primul rând în scopuri propagandistice,
accentuându-se că masele populare trebuie să se bucure de o cultură specifică, populară,
laică, fără nuanţe elitiste sau mistice.
Teritoriul în perioada statului democratic (după 1989)
Perioada contemporană începe la sfârşitul anului 1989, cu evenimentele revoluţionare care
au dus la anihilarea conducerii anterioare. Perioada 1990-1992 este o perioadă de mare
instabilitate, unul dintre factorii generatori de instabilitate reprezentat de acţiunile minerilor –
în majoritate a celor din judeţul Gorj. În perioada actuală, judeţul Gorj îşi redescoperă istoria
şi valorile culturale, precum şi potenţialul nevalorificat al patrimoniului natural, antropic şi
cultural.

4.2

Monumente istorice

Se constată prezenţa în judeţ a numărului mare de monumente istorice cu specific
arhitectural (74% din totalul de monumente). Dintre acestea, este de remarcat numărul
foarte mare al monumentelor istorice din lemn - 135, adică 38% din capitolul II. Arhitectură (a
se vedea Anexa 6 - Repartizarea monumentelor istorice din judeţul Gorj pe capitolele LMI şi
pe grupe valorice şi Sinteza situaţiei Monumentelor Istorice pe UAT).
Se remarcă faptul că o singură Unitate Administrativ-teritorială nu are monumente istorice
(comuna Godineşti), iar 41 Unități Administrativ-teritoriale (59% din numărul total al judeţului)
au un număr de 1-5 monumente istorice.
4.2.1

Ansambluri urbane

Ansamblul monumental creat de Constantin Brâncuşi de la Târgu Jiu - lucrare de artă
monumentală de amploare creată între 1935-1938, a fost solicitat în 1935 de către Aretia
Tătărăscu, soţia primului ministru liberal Gheorghe Tătărăscu, din partea Ligii Naţionale a
Femeilor din Gorj. Este un monument comemorativ construit în memoria eroilor gorjeni căzuţi
în timpul primului război mondial. Componentele ansamblului sunt: Masa Tăcerii - situată în
Grădina Publică lângă malul râului Jiu, realizată din calcar, înconjurată de 12 scaune de
piatră rotunde (în formă de clepsidră); aleea scaunelor - 24 scaune din piatră, pătrate (în
formă de clepsidră) dispuse de o parte şi de alta a aleii în grupuri de cate trei; Poarta
Sărutului - portal de mari dimensiuni realizat din travertin; Coloana - situată în parcul cu
acelaşi nume, este considerată componenta cea mai importantă a ansamblului, fiind
constituită dintr-o suită de module din fontă alămită (16 module de 180 x 90 x 45 cm fiecare
şi două semimodule) cu înălţimea totală de 29 m.
Ansamblul realizat de Constantin Brâncuşi a beneficiat de restaurarea obiectelor sculpturale
componente şi de lucrări de punere în valoare a acestora în cadrul sitului, fiind o lucrare
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amplă, care a comportat investiţii din fonduri guvernamentale, prin împrumut de la Banca
Mondială. În prezent se propune reabilitarea întregului ansamblu Calea Eroilor, inclusiv axa
Brâncuşi, prin: trecerea în subteran a căii ferate care o traversează, modernizarea întregului
carosabil şi pietonal între Coloana infinitului şi Poarta sărutului, precum și reabilitarea
împrejmuirilor stradale şi a faţadelor tuturor clădirilor dintre monumente.
4.2.2

Cule şi monumente de arhitectură populară (locuinţe săteşti)37

Cula, de la cuvântul turcesc „kule‖ are semnificaţia de turn şi este un tip de locuinţă cetate,
caracterizată prin proporţii şi înfăţişare de turn. Primele cule cunoscute apar pe teritoriul ţării
noastre în secolul al XVII-lea sau la începutul celui următor, având rădăcini în arhitectura
autohtonă a perioadelor mai vechi.
Acelaşi tip de clădire se întâlneşte de altfel, sub forme foarte variate, în întregul spaţiu
balcanic. Aria de răspândire a culei în România cuprinde Oltenia, cu precădere zonele de
sub munte şi de dealuri, precum şi, într-o mai mică măsură, partea de vest a Munteniei.
Cula a constituit locuinţa prin excelenţă a micilor boieri de ţară, nevoiţi să se apere singuri,
atât împotriva atacurilor răufăcătorilor, cât şi împotriva incursiunilor tot mai frecvente ale
turcilor de peste Dunăre. Specifice micii boierimi locale, culele erau mai numeroase mai ales
în regiunea de dealuri a Olteniei, incluzând aici şi aria judeţului Gorj, unde proprietatea mică
şi mijlocie s-a menţinut până dincolo de prima parte a secolului XX; prezența lor a fost mai
rară în regiunea de câmpie, căzută sub stăpânirea mănăstirilor şi a marii boierimi.
În forma ei tipică cula se prezintă ca o clădire cu un plan pătrat sau aproape pătrat, alcătuită
din trei niveluri: un parter fără ferestre, folosit exclusiv ca beci sau magazie, şi două etaje cu
câte una, până la trei încăperi. Un element caracteristic al culelor olteneşti, îl constituie
frumosul cerdac de la etajul superior, larg deschis prin arcadele trilobate, sprijinite prin
coloane masive de zidărie. Legătura dintre caturi este asigurată printr-o scară interioară de
bârne. Construcţia este din cărămidă sau piatră şi cărămidă, cu ziduri de 0,80 – 1 metru
grosime, învelitoarea este din şindrilă. În afară de masivitatea zidurilor, caracterul fortificat al
clădirii rezultă din meterezele înguste în exterior şi divers orientate în vederea apărării, din
uşa groasă de stejar străpunsă uneori de orificii pentru tras şi în special din faptul că, scara
este întotdeauna interioară.
Alături de culele tipice, cu înfăţişare pronunţată de turn, apar către începutul secolului al XIXlea şi unele cule cu un singur etaj, apropiate ca proporţii de casa boierească de ţară, criteriul
de distincţie între cele două tipuri de locuinţă rămânând prezenţa sau lipsa elementelor de
întărire. Existenţa acestora, izvorâtă din aceleaşi nevoi de autoapărare, se relevă şi la unele
case ţărăneşti cu parter şi etaj din regiunea de dealuri a Gorjului, fără însă ca asemenea
clădiri să poată fi socotite cule.
4.2.3

Cula Cornoiu – Oraşul Bumbeşti-Jiu, Satul Curtişoara

A fost construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea şi lăsată moştenire de Radu
Pistescu, logofătului Cornea din Târgu-Jiu la 1785. Construcţia este dezvoltată pe trei
37

Informaţiile sunt preluate de pe site-ul oficial al Muzeului Gorjului - http://www.muzeulgorjului.ro
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niveluri, cu fântână în pivniţă şi cu creneluri de tragere la fiecare nivel. După sistemul
constructiv şi după amplasarea în teren, aparţine tipului de culă de refugiu, de apărare sau
locuinţă temporară. În timp a suferit unele transformări, însă, odată cu constituirea în jurul ei
a Muzeului Arhitecturii Populare Gorjeneşti de la Curtişoara, a revenit la forma sa iniţială. Are
în compunere doua beciuri în care se pătrunde prin uşi masive de stejar, închise cu bârne de
lemn dispuse de-a curmezişul. Din unul din beciuri, porneşte scara de acces spre primul
nivel. La al doilea etaj se află pridvorul culei care oferă o bună vizibilitate asupra
împrejurimilor.

Imagine – Cula Cornoiu

4.2.4
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Casa culă Cărtianu – Comuna Turcineşti, Satul Cărtiu

Din drumul naţional DN 66 se ramifică drumul judeţean Turcineşti-Schela, ce făcea
odinioară legătura prin pasul Vâlcanului cu Transilvania şi care permite accesul în unul din
cele mai pitoreşti sate din nordul Olteniei, satul Cartiu.

Imagine – Cula Cartianu
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Clădirea care ocupă o poziţie pitorească pe malul pârâului Cărtiorul a fost realizată la
sfârşitul sec. al XVIII - lea.
Construită la început sub forma unei cule, aceasta a suferit de-a lungul timpului mai multe
intervenţii, dezvoltându-se ulterior în forma în care se găseşte astăzi şi care este
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un exemplu al modului de înţelegere a asocierii structurilor de lemn şi formelor de zidărie,
notă dominantă a arhitecturii din zona subcarpatică.
Dispusă pe trei niveluri, casa prezintă un nucleu de trei încăperi la etajul I şi etajul II, fiecare
din acestea, având pe latura de vest adosat probabil, ceva mai târziu, un corp ce
adăposteşte grupurile sanitare. Ceea ce dă o notă de unicitate monumentului, sunt salba de
pridvoare realizate pe toate laturile, cât şi scările de acces care realizează legătura pe
verticală.
Parterul, care este uşor scobit sub nivelul solului, cuprinde două beciuri cu intrări separate,
legate pe latura de est printr-o sală deschisă, având ca elemente de decor două arce
masive din zidărie mixtă - piatră şi cărămidă. Aerisirea acestor încăperi se realiza prin
ferestre de dimensiuni relativ mici, care prin modificările ulterioare, au fost parţial închise. Pe
laturile de nord şi sud au fost realizate ca urmare a măririi casei, câte o încăpere care era
menită să adăpostească animalele mici.
Etajul I prezintă în jurul nucleului de trei încăperi, perimetral, un pridvor amplu, întrerupt pe
latura de est de un masiv de zidărie, străbătut de trei deschideri terminate la partea
superioară în arc în plin cintru.
La etajul II, împărţit în acelaşi fel ca şi primul, pridvorul este delimitat numai de stâlpi de
lemn. La el conduc două scări, ambele exterioare: una, cu aspect pitoresc şi monumental
totodată, alipită faţadei laterale, unde se găseşte intrarea principală, apărată de ploi prin
acoperişul casei însăşi, care se prelungeşte deasupră-i sprijinindu-se pe un înalt stâlp de
lemn; alta pe faţa opusă, prinsă între prispe şi încadrată discret în arhitectura acestora.
4.2.5

Casa culă a Glogovenilor – Comuna Glogova, Satul Glogova

Casa culă a Glogovenilor are la origine o casă fortificată ce a aparţinut pitarului Necula
Glogoveanu. Se pare că aici a locuit pentru scurt timp Paul de Alep, care îl însoţea pe
patriarhul Macarie al Antiohiei în călătoria prin Ţările Române de la mijlocul secolului al XVIIlea, dar în acea perioadă casa avea doar parter. Un secol mai târziu, când Matei
Glogoveanu devine consilier imperial în timpul ocupaţiei austriece a Olteniei, iar fiul său
Ioniţă ocupa importante dregătorii în Divanul ţării, se construieşte deasupra beciurilor, un
etaj.
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Imagini Casa-Culă Glogoveanu
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Intrarea se face pe o scară de lemn ce asigură accesul la foişorul de la etaj, prevăzut cu
stâlpi de lemn şi cu un parapet de zidărie cu metereze pentru tragerea cu arma. În această
culă ce a aparţinut familiei boierilor Glogoveni a locuit o perioadă Tudor Vladimirescu în
calitatea sa de administrator al moşiei Glogovenilor.
Cula din Glogova este considerată de către specialişti o formă premergătoare a culelor de
mai târziu, ea fiind în fapt o casă boierească fortificată. În cursul lucrărilor de restaurare la
care a fost supusă cula a fost înlocuită uşa de lemn masiv a beciului, ce era prevăzută cu
găuri pentru tragere, precum şi uşile interioare. Uşa beciului a fost transportată la Muzeul
etnografic de la Goleşti, judeţul Argeş.
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Imagine preluată de la Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj.
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4.2.6

Cula Cioabă – Comuna Slivileşti, Satul Şiacu

Cula din satul Şiacu, este cunoscută şi sub denumirea de cula Cioabă - Chintescu, fiind
construită pe un deal, pentru a oferi posibilitatea de supraveghere asupra văilor Slivileştilor,
Bolboşilor şi Trestioarei. Are trei niveluri şi a avut iniţial rol de veghe, refugiu şi apărare, fiind
începută în anul 1818, în timpul domniei lui Alexandru Şuţu, de către boierul Răducan
Cioabă şi definitivată în 1822 de către boierul Marin Chintescu.
Cula are ziduri groase din cărămidă, la parter existând un beci, tavanul acestuia fiind realizat
din bârne groase de stejar acoperite cu scândură. Peste parter au fost construite două etaje,
fiecare având câte o încăpere cu firide şi trei ferestre. Ulterior i s-a adăugat o scară de lemn
acoperită, lipită de peretele exterior, ce urcă direct la primul cat.

Cula Cioabă-Chintescu
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În timp şi alte construcţii au fost adăugate faţadelor laterale, care au diminuat eleganţa
arhitecturală a culei, dar acestea au fost înlăturate în timpul restaurării din anii 1966-1967,
când cula a fost readusă la forma sa iniţială. Cu prilejul acestor lucrări de restaurare, s-a
descoperit o tainiţă, bine păstrată, la etajul al doilea.
Pridvorul se deschide la ultimul nivel şi permite o bună vizibilitate asupra împrejurimilor, pe
vremea când funcţiona putând comunica cu o alta culă, care astăzi a dispărut, cea de la
Borăscu, construită în anul 1770. Toate laturile au prevăzute metereze folosite pentru
tragerea cu armă în caz de nevoie. Ca sistem constructiv şi după amplasarea în teren, Cula
de la Șiacu aparţine tipului de veghe, semnalizare şi alarmă.
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Imagine preluată de pe site-ul: http://arhitectura-romaneasca.blogspot.com

51

Deşi este un valoros monument de arhitectură, astăzi se află într-o stare avansată de
degradare şi încă nu s-au găsit resursele financiare necesare pentru restaurarea,
conservarea şi punerea sa în valoare 42 .
4.2.7

Crăsnaru – Comuna Aninoasa, Satul Groşerea

Cula din Groşerea, compusă din parter şi două caturi, este asemănătoare culei din Şiacu. A
fost construită pe povârnişul unui deal ce domină valea Groşerea şi valea Gilortului, oferind
vizibilitate spre sud până dincolo de Ţânţăreni, precum şi pe valea Jiului. La catul al doilea,
pe pereţii dinspre est şi sud a fost realizat un balcon din lemn utilizat ca punct de observaţie
asupra văilor Jiului şi Gilortului.
A fost construită de către Costache Săvoiu şi de către soţia sa Ecaterina, iar în 1796 este
primită ca dotă de către fiica lor, fiind stăpânită ulterior de către descendenţii familiei
Crăsnaru. În 1801, cula a fost prădată şi incendiată de către turci, fiind refăcută, probabil, de
către Achil Crăsnaru. Are un plan perfect pătrat, fiind folosită iniţial ca loc de refugiu. Ea
făcea parte dintr-un ansamblu arhitectural compus din conacul boieresc, în care a funcţionat
şi şcoala satului şi unele depozite. Ulterior, cula a fost amenajată pentru locuit, fiind
construite sobe cu coşuri.
La parterul culei se află beciul, la primul etaj se află o încăpere folosită ca bucătăriesufragerie şi o cămară pentru alimente, iar la etajul al doilea, o cameră cu ieşire în cerdacul
aflat pe faţada dinspre Gilort. În 1898 cula a fost incendiată în urma unui trăsnet, dar a fost
refăcută. După o perioadă în care a fost abandonată, cula de la Groşerea a fost restaurată în
anul 1966, în interiorul ei fiind amenajat un muzeu etnografic.

Imagini Cula Crăsnaru
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Conform informaţiilor de la Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj.
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Imagine preluată de la Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj.
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4.2.8

Biserici din lemn

Unele dintre cele mai vechi biserici de lemn din Gorj, atestate ca biserici de lemn de sec.
XVI-XVII sunt: biserica ‖Sfinţii Arhangheli‖ din Ceauru, comuna Băleşti (1672), biserica cu
hramul ‖Sfinţii Voievozi‖ din Bălăneşti (1680), biserica cu hramul ‖Intrarea în biserică‖ de la
Slăvuţa, comuna Cruşeţ (1684), biserica cu hramul ‖Sfântul Gheorghe‖ din Rugi,
comunaTurcineşti (1691, refăcută în anul 1833), biserica cu hramul ‖Cuvioasa Paraschiva‖
din Târgu Cărbuneşti (1698), biserica cu hramul ‖Sf. Ioan Botezătorul‖, din satul Bobu,
comuna Scoarţa (datată anterior anului 1816), biserica cu hramul ―Cuvioasa Paraschiva‖, din
satul Cârligei, Bumbeşti-Piţig (1816) şi biserica cu hramul ―Cuvioasa Paraschiva‖ din comuna
Bumbeşti-Piţic (1640, refăcută în anul 1833).
Pe lângă acestea, în lista monumentelor istorice sunt menţionate alte 49 de biserici de lemn
din secolul al XVIII-lea. Specific bisericilor de lemn din Gorj, este dispunerea
fundaţiei/temeliei direct pe pământ, prezenţa peretelui plin între pronaos şi naos, ca în cazul
bisericilor: ‖Adormirea Maicii Domnului‖ de la Didileşti, comuna Câlnic, ‖Sfântu Vasile‖ de la
Pieptani, Câlnic, ‖Intrarea în biserică‖ de la Ungureni - Oprişeşti, comuna Crasna, precum şi
absenţa clopotniţei peste pronaos.
Bisericile de lemn din Gorj din secolele XVII-XVIII aveau clopotniţa deasupra pronaosului,
această caracteristică fiind prezentă şi la bisericile construite la începutul secolului al XlX-lea,
precum: biserica ‖Sfinţii Arhangheli‖ din Baia de Fier, ‖Sfântul Nicolae‖ din Negomir.
Arhitectura bisericilor de lemn foloseşte metodele de îmbinare a bârnelor utilizate de către
meşterii locali şi o bogăţie de decoruri, întâlnite pe stâlpii din pridvor, pe uşa de la intrarea în
biserică, pe cornişe şi pe tălpile (bârnele) de temelie, precum: şarpele, mărul, crucea, pomul
vieţii sau brâul care, uneori, înconjoară întreaga biserică. Acoperişul bisericilor era realizat
din şiţă prinsă cu ajutorul unor cuie de lemn de către meşteri specializaţi în construirea unor
astfel de învelitori.
Ctitorii bisericilor de lemn din Gorj au fost în majoritatea cazurilor moşneni (ţărani liberi), dar
există şi biserici ctitorite de către boieri. În unele cazuri, atunci când o comunitate ce
construise o biserică de lemn era nevoită să se strămute din locurile de baştină, aceasta îşi
muta pe noul amplasament şi biserica de lemn. Astfel, s-a realizat strămutarea bisericilor:
‖Sfântu Nicolae‖ de la Valea Pojarului, comuna Bustuchin, în anii 1825-1830, a bisericii ‖
Sfântu Nicolae‖ de la Şura, comuna Slivileşti, a bisericii ‖ Sfânta Sf. Paraschiva‖ de la
Glodeni, comuna Bălăneşti şi a bisericii ‖ Sfânta Treime‖ de la Pişteştii din Deal, comuna
Scoarţa.
Bisericile de lemn din zona centrală a Gorjului se caracterizează prin realizarea în consolă a
celor două mese necesare desfăşurării ritualului religios: proscomidarul şi diaconiconul.
Există 42 de biserici ce prezintă aceste caracteristici, precum: biserica ‖Sfinţii Arhangheli‖ din
Doseni, biserica cu hramul ‖Intrarea în biserică‖ din Mirosloveni, comuna Albeni, ‖Sfinţii
Arhangheli‖ din Ceauru, comuna Băleşti, ‖Adormirea Maicii Domnului‖, Crasna din Vale,
comuna Crasna. Pe latura sudică a unora dintre bisericile de lemn din Gorj este prezent
scaunul de judecată, care se păstrează în unele biserici în forma să originală: biserica ‖Sfinţii
Voievozi‖ din Toropi, comuna Bălăneşti, biserica ‖Înălţarea Domnului‖ din Ciopleşti, comuna
Pojogeni, biserica ‖Sfântu Nicolae‖ din Şura, comuna Slivileşti, biserica ‖Sfântu Gheorghe‖
din Rugi, comuna Turcineşti. O categorie aparte este reprezentată de către bisericile cu
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pridvor la altar, cele mai cunoscute dintre acestea fiind: biserica ‖Sfântu Nicolae‖ din
Colibaşi, comuna Scoarţa şi biserica ‖Sfântu Nicolae‖ de la Valea Pojarului, comuna
Bustuchin. Reprezentând un tezaur de valori materiale, bisericile de lemn din Gorj necesită o
atenţie deosebită din partea contemporanilor, fiind necesară conservarea şi introducerea lor
în circuitul turistic.
Biserica „Sfinţii Voievozi” din Comuna Bălăneşti, Cătun Toropi, datează din 1680. Are
hramul „Sfinţii Voievozi‖ şi se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: GJ-IIm-A-09216. Mărturie a trecutului şi dovadă a istoriei în care moşnenii şi viaţa de obşte dau
specificul zonei de nord a Olteniei, este prezenţa pe latura de sud a bisericilor a „scaunului
de judecată‖ obţinut prin prelungirea tălpilor temeliei, păstrat aici în forma sa originală.
Biserica ”Cuvioasa Paraschiva” – Comuna Bălăneşti, satul Glodeni, este biserică de
lemn construită în jur de 1728, refăcută între anii 1791-1792, se află pe noua listă a
monumentelor istorice sub codul LMI: GJ-II-m-A-09305.
Bisericile din zona centrală a Gorjului se caracterizează prin decroşarea laturilor de nord şi
sud ale altarului pentru obţinerea în consolă a celor două mese necesare desfăşurării
ritualului religios. Acestui tip îi aparţin 42 de biserici care au ambele nişe şi la 17 exemplare
întâlnim doar proscomidarul, printre care şi la ‖Cuvioasa Paraschiva” de la Glodeni. Apariţia
clopotniţei peste pronaos se face simţită începând cu secolul XIX, când bisericile cele noi
încep a se construi cu clopotniţa dispusă peste pronaos, iar exemplarelor vechi li se adaugă,
uneori fără a influenţa şi structura acoperişului, lăcaşul destinat păstrării clopotului.
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Imagini ale Bisericii ” Cuvioasa Paraschiva” din Glodeni
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Biserica „Sfântul Nicolae” – Comuna Leleşti, satul Leleşti, poartă hramul
Nicolae‖ şi este pictată pe lemn, fiind datată din anul 1773.

Imagini cu Biserica ‖Sfântul Nicolae‖ – Comuna Leleşti, satul Leleşti

„Sfântul
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Biserica „Intrarea în Biserică” – Comuna Cruşeţ, satul Slăvuţa, este ctitorită în 1684 şi
prezintă valori documentare şi artistice demne de remarcat, fiind una dintre cele mai vechi şi
mai frumoase biserici de lemn din Oltenia. Structura veche este nealterată şi păstrează
ferestre bifore originale, dintre puţinele care se mai văd la vechile noastre biserici. Se
distinge în mod cu totul deosebit decorul sculptat la intrare şi în pridvor, concurând la faima
sculpturii în lemn tradiţionale din Gorj. Pisania cu semnăturile de meşteri şi datarea din 1684
constituie un valoros izvor documentar. Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor
istorice: GJ-II-m-A-09377 şi are nevoie de intervenţii.

Imagini cu Biserica „Intrarea în Biserică” – Comuna Cruşeţ, satul Slăvuţa
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Biserica Sf. Dumitru – Comuna Schela, satul Vlădoi, a fost construită în 1781. Aceasta
are hramul „Sf. Dumitru‖ sărbătorit la 26 octombrie. Numele bisericii aduce aminte de
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Sursa imaginii: www.helloromania.eu
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Sursa imaginii: www.helloromania.eu
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Idem.
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Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximilian
Galeriu (284-311). Acesta a fost supranumit Izvorâtorul de Mir.

Imagini cu Biserica Sf. Dumitru – Comuna Schela, satul Vlădoi
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Biserica se află pe lista monumentelor istorice, cod LMI GJ-II-m-A-09370. Acoperământul
este din tablă, material care este impropriu pentru arhitectura tradiţională de lemn specifică
judeţului Gorj. În prezent biserica are nevoie de intervenţie de reabilitare de urgenţă.
4.2.9

Muzee etnografice în aer liber şi colecţiile muzeale

În ceea ce priveşte activitatea muzeală, în judeţul Gorj există următoarele:
- 1 Muzeu al Arhitecturii Populare a Gorjului, la Curtişoara;
- 11 muzee ale satului: Arcani, Leleşti, Rădineşti, Turburea (2005), Câlnic (2007), Crasna (2008),
Albeni (2008), Bumbeşti-Piţic (2009), Bărbăteşti (2009), Hurezani (2009), Ţânţăreni (2010);
- 1 muzeu documentar: ,,Mihai Eminescu‖, Floreşti, Ţânţăreni;
- 2 muzee memoriale: ,,Maria Lătăreţu‖, Bălceşti (2006), ―Maria Apostol‖, Runcu (2009);
- 1 muzeu al costumului popular gorjenesc: Tismana (2007);
- 1 muzeu literar: ,,Tudor Arghezi‖ Tg-Cărbuneşti (2007);
- 1 muzeul al crucilor: Măceşu, Tg-Cărbuneşti (2009);
- 1 muzeu etnografic privat: Ciuperceni (2006);
- 10 colecţii muzeale, înfiinţate între 2006 şi 2011: Tg-Jiu (la Teatrul ,,Elvira Godeanu‖), Săcelu,
Creţeşti, Bâlta, Baia de Fier, Muşeteşti, Bengeşti, Jupâneşti, Turceni, sediul CJCPCT Gorj;
- 1 Muzeu al Civilizaţiei Montane a Gorjului (2011), la Plopu-Rânca, Novaci.
4.2.10 Muzeul Arhitecturii Populare (Muzeul etnografic în aer liber) de la Curtişoara
Muzeul Etnografic Curtişoara din oraşul Bumbeşti-Jiu, satul Curtişoara, numit şi Muzeul
Arhitecturii Populare de la Curtişoara, este situat la 10 km nord de Târgu-Jiu, beneficiind
47

Sursa: www.helloromania.eu
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de amplasarea într-un cadru natural de excepţie care reproduce la scara mai mică aproape
toate formele de relief. Muzeul are o suprafaţă de cca. 13 ha şi s-a coagulat în jurul unei părţi
a domeniului familiei Cornoiu, moştenitoarea culei construită la începutul secolului al XVIIIlea, actualmente cea mai mare şi mai bine păstrată construcţie de acest tip din Oltenia.

Imagini Muzeul Etnografic Curtişoara
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Muzeul a fost inaugurat în 1975, îmbogăţindu-şi permanent colecţia de patrimoniu, printre care
s-au păstrat: o biserică, ctitorie a Bălaşei Cornoiu de la 1821 cu hramul Sf. Ioan Botezătorul; a
doua biserică, aparţinând familiei Tătărescu, strămutate în anul 2002 de la Poiana Rovinari;
fântâna Sfinții Arhangheli (1896); gospodăriile strămutate aici din (secolele XVIII-XX), care au
fost izvor al inspiraţiei brâncuşiene.
In anul 2011, s-au înfiinţat două noi unităţi muzeale:
- Muzeul Civilizaţiei Montane a Gorjului, la Plopu, Rânca, Novaci;
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Imagini ale autorilor studiului, preluate de pe site-ul http://museum.ici.ro şi de la Direcţia pentru
Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj.
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- Colecţia de artă contemporană ,,Gorjfest‖, la Tg-Jiu, realizată de Centrul Judeţean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Tradţtionale Gorj cu lucrări donate de participanţii la ultimele
trei ediţii ale Festivalului internaţional de arte vizuale ,,Gorjfest‖.

4.2.11 Colecţii Muzeale 49

Colecţia Borăscu

Colecţia Arcani

Colecţia Floreşti -Ţânţăreni
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Sursa fotografiilor: Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, Compartimentul Patrimoniu Cultural
mobil și imaterial.
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Colecţia publică Săcelu

Colecţia publică Turburea

Colecţia publică Borăscu
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Colecţia publică Rădineşti

4.2.12 Biserici, ansambluri mănăstireşti şi aşezăminte monahale
În judeţul Gorj se constată existenţa unui număr important de biserici, mănăstiri şi
aşezăminte monahale (Anexa 11), precum:
- schituri: „Schimbarea la faţă‖ - LOCURELE, Oraş Bumbeşti-Jiu; „Schimbarea la Faţa şi
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul‖ - CIOCLOVINA DE SUS, Oraş Tismana; „Sfinţii Voievozi‘ CIOCLOVINA DE JOS, Oraş Tismana; „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul‖ – DOBRIŢA, Comuna
Leleşti, Sat Dobrita; „Sf. Ioachim şi Ana‖ – TÂRGU LOGREŞTI, Comuna Logreşti;
- mănăstiri: „Schimbarea la faţă‖ – LAINICI, Oraş Bumbeşti-Jiu; „Sf. Treime‖ – VIŞINA, Oraş
Bumbeşti-Jiu; „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul‖ - CAMA RASEASCA, Oraş Târgu-Cărbuneşti;
„Adormirea Maicii Domnului ‖ - TISMANA, Oraş Tismana; „Sfânta Treime‖ - STRÂMBA –JIU,
Oraş Turceni sat Strâmba-Jiu; „Adormirea Maicii Domnului Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena‖
- DEALU MARE, Comuna Borăscu; „Sf. Nicolae‖- CRASNA, Comuna Crasna, Sat Crasna;
„Naşterea Sf. Ioan Botezătorul‖- ICOANA, Comuna Crasna, Satul Cărpiniş; „Adormirea Maicii
Domnului‖ - POLOVRAGI, Comuna Polovragi.
A. Mănăstirea Polovragi – Comuna Polovragi, Satul Polovragi
Aşezată la poalele Munţilor Piatra Polovragilor, într-un cadru pitoresc, Mănăstirea Polovragi
si-a luat numele de la localitatea din apropiere. Vechimea Mănăstirii în urma ultimelor
cercetări arheologice s-a stabilit în jurul anului 1505, cu ocazia descoperirii unor inscripții
slavone descoperite, una în satul Igoiu și alta în satul Baia de Fier, care se crede că au
aparţinut primei biserici a Mănăstirii, existentă pe locul celei actuale. Ctitori ai acestui lăcaș
de început sunt Radu şi Pătru, fiii lui Danciul Zamona, menţionaţi într-un hrisov emis la 18
ianuarie 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr (1477-1481). Timp de peste un secol şi
jumătate, documentele nu mai pomenesc nimic despre acest sfânt lăcaş, pentru ca în anul
1645, satul Polovragi să fie în stăpânirea lui Danciu Pârâianul, fiul lui Hamza. Prima atestare
documentară a Mănăstirii rezultă dintr-un hrisov emis la 6 iulie 1648 de Matei Basarab
(1632-1654), prin care voievodul îi confirmă satul cu acelaşi nume, dăruit de ctitor. Danciu
Pârâianu a zidit biserica pe vechile temelii, aşa cum se proceda frecvent în epocă, păstrând
partea cea bună a acestora.
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Călătorul sirian Paul de Alep, însoţitorul patriarhului Macarie al Antiohiei prin Ţara
Românească, vizitând Mănăstirea în 1657, consemnează existenţa acestei mănăstiri de zid,
amintind totodată şi de o altă biserică din lemn.

Imagini Mănăstirea Polovragi
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Ca elemente de decoraţie se remarcă brâul exterior orizontal rotunjit, încadrat de cărămizi
aşezate în zimţi, care împart paramentul în două zone distincte.
Partea inferioară este caracterizată prin rânduri de cărămidă orizontale alternate cu piatră
cioplită în casete şi cea superioară tencuită în alb. Ancadramentele ferestrelor sunt din piatră
cioplită, având partea superioară decorată cu diferite motive sculpturale.
O cornişă formată din trei rânduri de cărămidă suprapuse în consolă, aşezate tot în dinţi de
fierăstrău, înconjoară clădirea pe sub acoperişul maiestuos, realizat la origine din şiţă,
asemănător construcţiilor tradiţionale din partea locului. Pe naos, pe o bază pătrată se înalţă
turla Pantocratorului, cu interiorul având secţiunea rotundă, iar exteriorul cu 12 laturi. Ea
este prevăzută cu patru ferestre în direcţia punctelor cardinale.
În timpul restaurării din epoca lui Constantin Brâncoveanu i s-a adăugat un pridvor deschis în
stil Brâncovenesc. El este aşezat pe şase coloane octogonale şi două coloane angajate, cu
un coronament pe latura de est, din trei travei. Din pridvor se intră in pronaosul de formă
dreptunghiulară, care primeşte lumina prin două ferestre, situate pe laturile de nord şi sud.
Un zid gros desparte prin intermediul unei uşi pronaosul de naos. Naosul de dimensiuni mai
mari include şi absidele laterale, fiind luminat de patru ferestre de aceiaşi formă şi dimensiuni
cu cele ale pronaosului. Absida altarului de formă semicirculară are în stânga nișa
proscomidiei iar în dreapta veşmântarul - diaconiconul practicat în grosimea zidului. Lumina
este luată printr-o fereastră aflată în ax pe latura de est.
Pictura bisericii este deosebit de valoroasă, atât în ceea ce priveşte iconografia, cât şi
execuţia tehnică. Ea a fost executată în anul 1713, de zugravul Constantin. De o parte şi de
alta a intrării în pridvor, se pot admira cele două reprezentări iconografice, unice în ţara
noastră, ale mânăstirilor de la Sfântul Munte Atos. Pictura interioară conservată intactă,
întrucât nu a suferit nici o renovare timp de peste un sfert de mileniu, este de o valoare

50

Sursa imaginii: arhivele personale ale autorilor studiului.
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artistică deosebit de mare. Adevărată capodoperă a vechii sculpturi româneşti, este
catapeteasma, executată în lemn de tei, având o bogată ornamentaţie de împletituri florale
pline de fineţe şi strălucire.
B. Mănăstirea Tismana – Comuna Tismana
Este cel mai vechi lăcaş monahal din Oltenia, ctitorirea Mănăstirii Tismana, poartă hramul
"Adormirea Maicii Domnului" fiind atribuită domnitorului Radu I (1377-1383) şi călugărului
Nicodim, acelaşi care a construit, în vremea lui Vladislav Vlaicu, Mănăstirea Vodiţa,
introducând în nordul Dunării planul de tip triconc (aşa numitul triconc sârbesc, rapid adoptat
în ţările române).
Actuala biserică a Mănăstirii Tismana este rodul refacerii din temelii a mănăstirii, poruncită
de Radu cel Mare, la începutul secolului al XVI-lea şi finalizată probabil, de Neagoe Basarab
şi urmaşii acestuia. Prin aspectul ei, aminteşte de biserica Mănăstirii Argeşului (1517) şi de
bisericile din Serbia secolului al XV-lea.
Se remarcă în mod deosebit naosul, încununat cu o turlă octogonală şi pronaosul, pe care
este amplasată o turlă asemănătoare, care îşi păstrează cele opt laturi şi în interior.

Imagini Mănăstirea Tismana
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Pictura interioară a fost realizată în jurul anului 1564 de meşterul Dobromir de la Târgovişte,
dar cea originală se mai păstrează astăzi doar în pronaos. În naos pictura este executată în
1732 de o echipă de zugravi, conduşi de Ranite Grigorie, iar în 1766, zugravul Dumitru
Diaconu a pictat din nou pronaosul. Mănăstirea Tismana păstrează obiecte de cult de mare
valoare, printre care şi un orar şi o bederniţă din secolul XIV, cele mai vechi piese de
broderie din SE Europei. Mănăstirea Tismana a fost afectată de campania militară a
principelui Gabriel Bathorz (din 1610-1611) motiv pentru care a fost ulterior restaurată de
domnitorul Matei Basarab. Apoi a fost din nou atacată, în timpul războiului austro-otoman din
1716-1718.
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Sursa imaginii: arhivele personale ale autorilor studiului.
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Imagine Mănăstirea Tismana

52

În 1821, la Tismana, armata otomană a înfrânt ultimele cete de panduri din armata care
luptase sub comanda lui Tudor Vladimirescu. Se pare că, în timpul conflictelor militare din
secolul al XVIII-lea, uşile ferecate ale bisericii au fost furate de către turci şi duse la cetatea
Vidin, din sudul Dunării.
În 1877 în timpul luptelor pentru independenţa României, oştile române care au cucerit
Vidinul au recuperat uşile, care au fost aduse înapoi. La mănăstirea Tismana, călugărul
Nicodim a redactat, pe la 1405, cel mai vechi manuscris medieval păstrat până astăzi în
România.
Înfăţişarea de azi a mănăstirii Tismana este o îmbinare a transformărilor în stil romanic cu
elemente neogotice din secolul XIX (1844 - 1849), în urma cărora, mormântul lui Nicodim,
aflat în pridvorul deschis la început, a rămas în afara acestuia.
C. Mănăstirea Strâmba – Oraşul Turceni
Schitul după unele documente, amplasat în oraşul Turceni, nu mai păstrează din vechiul
ansamblu decât biserica cu hramul Sfânta Treime, stăreţia şi ruinele unor ziduri, pe aripa de
nord. După unele documente, aceasta a fost ridicată între anii 1597 şi 1599 aşa cum afirmă
marele istoric gorjean Alexandru Ştefulescu, de marele vistier Stoichiţă Râioşanu şi soţia sa
Dochia. La ridicarea ei a contribuit şi nepotul lor, Miloş. Acesta, răsculându-se împreună cu
Lupu Mehedinţeanu împotriva grecilor, atrage urgia domnitorului Alexandru Iliaş asupra casei
sale şi implicit asupra mănăstirii care este confiscată şi transformată în metoc al Mănăstirii
Tismana.
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Idem.

63

Imagini Mănăstirea Strâmba
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Aceste evenimente, explică şi realizarea abia după 200 de ani a picturii (1793), de către
Constantin Râioşanu, mare armaş. Biserica prezintă un plan triconc, cu turlă octogonală pe
naos, faţadele fiind împărţite în două registre, cu panouri dreptunghiulare mărginite de
ciubuce.
D. Mănăstirea Crasna - Satul Crasna
A fost întemeiată în 1636 de marele Pitar Dumitru Filişanu. După un secol de la întemeiere, a
decăzut la treapta de schit şi apoi la 12 noiembrie 1752 a devenit metoc al Episcopiei de Râmnic.
Biserică de tip bizantin are pereţi puţin înalţi, decoraţi cu un brâu de cărămidă sub streaşină şi cu
arcuri ce par a se rezema pe o bogată colonadă ce înconjoară biserica, cu o singură turlă
octogonală aşezată pe o bază pătrată deasupra naosului. Pictura în frescă a fost realizată la 1757
în timpul egumenului Vartolomei Hotinescu şi în primii ani ai sec. al XIX-lea. Chiliile au fost realizate
tot în secolul al XVIII-lea, corpul sudic care cuprinde şi clopotniţa și celelalte spații dinspre nord, au
fost refăcute în secolul XX, pe locul celor vechi, ruinate.

Imagini Mănăstirea Crasna
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Sursa imaginii: http://www.verticalonline.ro/oseminte-de-sub-ziduri-la-manastirea-stramba
arhivele personale ale membrilor studiului.
54
Sursa imaginii: http://www.manastireacrasna.ro/
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E. Mănăstirea Lainici - Oraşul Bumbeşti Jiu
Situată pe drumul european ce leagă Oltenia de Transilvania, s-a dezvoltat în jurul bisericii
monument istoric, cu hramul Intrarea în Biserică, construită şi ea pe locul unui mai vechi
aşezământ bisericesc din lemn. Altarul are formă de corabie cu o singură absidă, fiind clădită
între anii 1812 şi 1813, cu o turlă pe pronaos de formă pătrată. Arhitectura exteriorului este
simplă, compunându-se în principal din două registre despărţite, printr-un brâu semicircular.
Registrul inferior este realizat în tencuială simplă de culoare albă, pe când registrul superior
este pictat. Pictura este realizată în anul 1817 şi se păstrează încă bine.

Imagini Mănăstirea Lainici
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4.2.13 Monumente restaurate sau aflate în lucrări de restaurare
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În prezent, există mai multe monumente restaurate în Judeţul Gorj (conform datelor
furnizate de Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj – Vezi Anexa 7), printre care:
Prefectura Judeţului Gorj, Facultatea de Drept şi Universitatea Constantin Brâncuşi din
Târgu Jiu, Ansamblul urban (str. Trandafirilor, nr.110), din Târgu-Cărbuneşti, Mănăstirea
„Sfânta Treime‖ din Strâmba, Biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul‖ din Fărcăşeşti şi
următoarele biserici: „Sf. Ioan Gură de Aur‖ din Leleşti, „Sf. Nicolae‖, „Sf. Voievozi‖ din
Brăneşti, „Sf. Voievozi‖ din Stolojani-Băleşti, „Sfinții Împăraţi‖ din Ceplea-Plopşoru, Biserica
„Sfinții Împăraţi‖ din Stejar, „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului‖ de la Mănăstirea Lainici,
„Sfinții Apostoli‖, alături de Calea Eroilor din Târgu Jiu. De asemenea două biserici au fost
strămutate: Biserica „Sf. Nicolae‖ din Covrigi, Văgiuleşti - Strămutare la Liceul Teologic din
Târgu Jiu, Biserica „Sfinții Voievozi‖, Dealul Ocii din Pojogeni - Strămutată la Mănăstirea
„Sfântul Ioan Botezătorul‖ din Târgu Cărbuneşti.
La acestea, se adaugă o listă de monumente care în prezent sunt în lucrări de conservare,
restaurare pictura murală, consolidare, alimentare cu utilităţi, schimbare învelitoare,
reconversie, etc. (conform datelor furnizate de Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional
Gorj – Vezi Anexa 8).
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Sursa imaginii: www.artzone.ro și www.amfostacolo.ro.
La data elaborării studiului.
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4.2.14 Monumente istorice din judeţul Gorj care necesită lucrări de restaurare
În ceea ce priveşte monumentele care necesită conservare şi lucrări de restaurare,
consolidare, reparaţii urgente (conform datelor furnizate de Direcţia pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional Gorj – Vezi Anexa 9, la data elaborării prezentului studiu), acestea sunt
următoarele:
- Case: Casa protopopului Andrei Schevofilax, Str. 16 Februarie, nr. 9, Târgu-Jiu; Casa
Cepleanu din Satul Ceplea, Comuna Plopşoru; Casa Moangă-Pleşoianu din Satul Săcelu,
Comuna Săcelu (care necesită restaurare-consolidare, fiind în stare avansată de degradare);
Casa Costică Bărbătescu, Comuna Bărbăteşti; Casa Tomovici, din Satul Plopşoru, Comuna
Plopşoru (cu o structură puternic afectată, degradată); Casa Tenu, din Satul Pişteştii din
Deal, Comuna Scoarţa; Casa Maria Stoican, din Satul Priporu, com. Ciuperceni;
- Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, Piaţa Victoriei, Târgu Jiu (necesită reparaţii pentru
stoparea infiltraţiilor pluviale - există proiect, dar acesta nu este implementat);
- Ceasul solar polonez, Str. Narciselor, Târgu Jiu;
- Cule: Cula Crăsnaru, din Satul Groşerea, Comuna Aninoasa (care are proiect de
restaurare realizat în 1994, în arhiva Oficiului Național al Monumentelor Istorice - ONMI);
Cula Cioabă-Chintescu din Satul Şiac, Comuna Slivileşti (care are proiect de restaurare
realizat în 1994, arhiva ONMI);
- Ruinele bisericii ―Sf. Nicolae‖ din Satul Albeni, Comuna Albeni;
- Biserici de lemn: ―Sf. Gheorghe‖, ―Intrarea în Biserică‖ - Cătun Ţoţoi, Sat Călugăreasa,
Comuna Prigoria; ―Sf. Nicolae‖ Sat Lunca, Comuna Vladimir; „Cuvioasa Paraschiva‖, Satul
Drăgoieşti, Comuna Crasna; „Sf. Nicolae‖, din Satul Colibaşi, Comuna Scoarţa; „Sf. Îngeri‖,
din Satul Muşeteşti, Comuna Muşeteşti; „Sf. Împăraţi‖ din cartier Curteana, Oraşul Târgu
Cărbuneşti; „Sf. Gheorghe‖, din Satul Bârzeiu de Gilort, Comuna Albeni;
- Biserici: ―Toţi Sfinţii‖, din Satul Călugăreasa, Comuna Prigoria; ―Sf. Nicolae‖, din Satul
Cleşneşti, Comuna Glogova; ―Sf. Nicolae‖, din Satul Glogova, Comuna Glogova (pictura
interioară are nevoie de restaurare, exista proiect, este în avizare); ―Sf. Dumitru‖, din Satul
Hurezani, Comuna Hurezani; ―Naşterea Maicii Domnului‖, din Satul Negoieşti, Comuna
Prigoria; ―Sf. Nicolae‖, din Satul Peşteana de Jos, Comuna Fărcăşeşti; ―Sf. Nicolae‖, ―Sf.
Dumitru‖ şi ―Sf. Împăraţi‖, din Satul Prigoria, Comuna Prigoria; „Sf. Voievozi‖, din Satul
Seciurile, comuna Roşia de Amaradia (se află în zonă afectată de alunecările de teren din
2006, necesită lucrări de restaurare-consolidare); „Sf. Ioan, Sf. Nicolae şi Sf. Gheorghe‖, din
Satul Cojani, Oraşul TÂRGU CĂRBUNEŞTI; „Sf. Voievozi‖ din Târgu Logreşti, Comuna
Logreşti; „Cuvioasa Paraschiva”, din Satul Vladimir, Comuna Vladimir; „Sf. Gheorghe‖şi „Sf.
Nicolae‖din Satul Zorleşti, Comuna Prigoria; „Sf. Nicolae‖, din Sat Teleşti, Comuna Teleşti;
„Sf. Gheorghe‖, din Satul Dumbrăveni, Comuna Crasna;
- Moara din Satul Plopşoru, Comuna Plopşoru (care necesită lucrări urgente de restaurareconsolidare).
În afara monumentelor aflate în LMI, este nevoie de cercetarea, catalogarea şi promovarea
şi a altor valori de patrimoniu imobil. În acest sens, amintim Castelul Roşianu din Turburea
aflat într-o stare degradată, care, deşi are valoare arhitecturală şi ambientală, nu este inclus
în preocupările pentru protecţie şi conservare.
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Imagine Castelul Roşianu
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Imagine Biserica Schela Cornetu
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Castelul a fost construit de un arhitect italian pe nume Pera la comanda boierului Roşianu,
în jurul anului 1921. După moartea acestuia, clădirea a adăpostit primăria şi dispensarul. În
prezent se află în stare avansată de degradare şi fără sobe, tocuri de la uşi şi geamuri.
Castelul şi întregul său domeniu de 10 ha se află în proprietatea Primăriei comunei Turburea
şi este proprietate publică.59
O altă construcţie valoroasă care nu este pe Lista Monumentelor Istorice LMI este Biserica
de lemn din Schela-Cornetu, comuna Schela. Biserica a fost construită în 1829 şi are
hramul „Sf. Dumitru‖, având elemente de patrimoniu autentic şi necesită protecţie de
urgenţă.

4.3
4.3.1

Patrimoniul memorial
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Casa Muzeu „Constantin Brâncuşi" - Satul Hobiţa, Comuna Peştişani

Constantin Brâncuşi s-a născut la 19 februarie 1876, în satul Hobiţa, comuna Peştişani, în
familia lui Nicolae Radu şi a Mariei Brâncuşi. Marele sculptor va fi învăţat de meşterii satului,
dar în primul rând de tatăl şi bunicul său, priceperea de a ciopli lemnul. S-a inspirat din
arhitectura tradiţională a satului natal, în Hobiţa având multe elemente de inspiraţie, de la
casele frumos împodobite, la bătrâna biserică de lemn cu fruntarul crestat şi sprijinit pe stâlpi
şi cimitirul satului, cu troiţele şi crucile înflorate. Meşterii hobiţeni erau recunoscuţi pentru că
îmbinau iscusinţa de constructori cu talentul de decoratori.
Dornic să cunoască lumea, la 11 ani fuge de acasă la Târgu Jiu, apoi la Slatina şi Craiova,
unde absolvă Şcoala de Arte şi Meserii, apoi Belle Arte din Bucureşti, ca în 1904 să plece,
pe jos, la Paris, unde lucrează un timp în atelierul renumitului Auguste Rodin.
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Sursă: Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, Compartimentul Patrimoniu Cultural
mobil si imaterial
58

Sursă: www.helloromania.eu
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http://www.impactingorj.com/
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Informațiile și imaginile din acest capitol, sunt de la http://www.muzeulgorjului.ro/.
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Imagini cu Brâncuşi şi casa memoriala de la Hobiţa.
În 1914 are prima expoziţie personală la New York, după care urmează cea mai prolifică
etapă a creaţiei sale iar influența sa asupra sculpturii în lume este în continuă creştere. Se
sfârşeşte din viaţă la 81 ani la Paris, cu amărăciunea în suflet că nu i-a fost permis să-şi mai
revadă măcar o dată ţara. Din cele 204 lucrări ale sculptorului foarte puţine se mai află în
ţară (la Târgu Jiu, Craiova, Buzău şi Bucureşti), marea majoritate a acestora fiind răspândite
în toată lumea, în cele mai mari muzee şi colecţii.
4.3.2

Casa memorială "Tudor Vladimirescu" - Comuna Vladimir

În comuna Vladimir, în anul 1780, din părinţi moşneni (Constantin şi Ioana) s-a născut Tudor
Vladimirescu, care după însuşirea primelor noţiuni de citire şi scriere de la preotul satului
Pârvu Ciuhoi îşi continuă studiile la Craiova, cu sprijinul boierului loan Glogoveanu. După ce
devenise un renumit negustor de vite, Tudor primeşte de la domnitorul Ţării Româneşti,
Constantin Ipsilanti, însărcinarea formării unui corp de voluntari, pentru apărarea Olteniei de
năvălirile trupelor neregulate otomane. Curând este numit mare comis, vătaf de plai la
Cloşani (Mehedinţi), apoi mare sluger. în anii 1806-1812 participă la războiul ruso-turc, ca
ofiţer rus, cu gradul de porucic (locotenent) şi este decorat de ţarul Rusiei, Alexandru, cu
Ordinul Sfântu Vladimir cu spada.

Imagini cu Tudor Vladimirescu şi casa memoriala din Vladimir.
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Fiind refugiat la Viena îl cunoaşte pe contele Capodistria, ministrul de externe al Rusiei şi
fruntaş al Eteriei (organizaţie secretă ce lupta pentru independenţa Greciei). Sub această
influenţă, Revoluţia din 1821 organizată şi condusă de Tudor Vladimirescu începe la 23
ianuarie cu citirea cunoscutei Proclamaţii de la Padeş, continuă cu fortificarea mănăstirilor
din nordul Olteniei (Tismana, Motru, Strehaia) şi cu organizarea taberei de instruire de la
Ţânţăreni. La 4 martie Tudor ajunge la Slatina cu 6.000 de pedeştrii şi 2.000 de călăreţi, la
16 martie intră cu oastea în Bolintin iar la 21 martie îşi instalează tabăra de luptă la
Cotroceni. În aprilie 1821, sub titlul "Cererile norodului românesc", Tudor face cunoscut
adevăratul program al revoluţiei, iar pentru a feri ţara de ocupaţia turcească, încearcă să
obţină retragerea eteriştilor. La 15 mai Tudor organizează ridicarea taberei de la Bucureşti,
ordonând retragerea către nordul Olteniei. În acest timp, eteriştii desfăşoară intense acţiuni
diversioniste culminând cu asasinarea lui Tudor la Târgovişte, în dimineaţa zilei de 27 mai
1821, de către Lassani şi Caravia, ofiţerii generalului Alexandru Ipsilanti.
În amintirea lui Tudor Vladimirescu în 1932 prin eforturile Ligii Naţionale a Femeilor Române
din Gorj, condusă de Aretia Tătărescu, este inaugurată Casa Memorială din satul natal,
Vladimir. Casa ţărănească cu pridvor de lemn şi cu cele două cămăruţe amenajate specific
începutului de secol XIX , oferă vizitatorului obiecte şi documente legate de viaţa conducătorului revoluţionar de la 1821, Tudor Vladimirescu.
4.3.3

Casa Memorială "Ion Popescu-Voiteşti " - Comuna Bălăneşti, Sat Voiteşti

Născut în Bălăneşti, comună aflată la câţiva km de Târgu Jiu, Ion Popescu Voiteşti şi-a
consacrat întreaga viaţă cercetării structurii şi analizei trecutului geologic. După absolvirea
Facultăţii de Ştiinţe (1898), secţia de Ştiinţe Naturale a Universităţii Bucureşti, a fost profesor
de ştiinţele naturii în mai multe şcoli şi licee, până când, în 1905 Universitatea din Bucureşti
a premiat întâia sa lucrare de geologie: „Studiul geologic al văii Argeşului, începând mai jos
de Boteni şi până mai jos de Nămăeşti‖. Cu banii câştigaţi drept premiu, a plecat la Viena,
unde a lucrat sub îndrumarea renumitului paleontolog Diener şi a urmat cursurile marelui
tectonician al Carpaţilor, Uhlig. Cu studiul ‖Contribuţii la studiul stratigrafic al Numuliticului din
Depresiunea Getică‖ şi-a susţinut, cu mare succes, lucrarea de doctorat în iunie 1910, la
Paris, având ca preşedinte de comisie pe marele stratigraf şi tectonician al Franţei din acea
vreme, Emil Haug. Ion Popescu Voiteşti a condus Institutul Geologic al României, a pus
bazele Academiei de Ştiinţe şi a susţinut peste 140 de comunicări la congrese de geologie în
ţară şi în străinătate. Ca ofiţer de rezervă, Voiteşti a participat la campania din 1913, fiind
rănit în luptele de la Turtucaia, apoi a luat parte activă la războiul din 1916-1918, ajungând
până la gradul de maior. Primind sarcina de a mări producţia de petrol şi de a găsi un nou
masiv de sare (cel de la Târgu Ocna fiind în bătaia artileriei), el a indicat adâncirea sondelor
de petrol de la Solonţ şi Moineşti, fapt care a dus la sporirea producţiei cu zece vagoane pe
zi şi a descoperit masivul de sare de la Sărata – Bacău.
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Ion Popescu-Voiteşti şi casa memorială din Comuna Bălăneşti, Sat Voiteşti

Cea mai înaltă recunoaştere a meritelor sale în dezvoltarea ştiinţelor naturii a fost, în anul
1930, când a fost numit în postul de director al Institutului Geologic al României. Marele
savant nu s-a limitat la activitatea didactică şi de laborator ci a fost permanent în teren, la
cercetări, alături de studenţii săi. Mărturie stau fotografiile documentare, manuscrisele şi
obiectele ce se află în casa memorială de la Bălăneşti, sat Voiteşti, unde a lăsat posterităţii
o veritabilă colecţie paleontologică şi de mineralogie.

4.3.4

Casa memorială Ecaterina Teodoroiu - Comuna Vădeni

Ecaterina Teodoroiu s-a născut la 14 ianuarie 1894 în comuna Vădeni fiind cel de-al treilea
copil din cei opt ai familiei Vasile şi Elena Toderoiu. A început şcoala primară în satul natal şi
a terminat-o la Târgu-Jiu fiind elevă, probabil între anii 1905-1909, la școala românogermană din Târgu Jiu (situată pe strada Popa Şapcă). Etapa finală a studiilor urmate de
Ecaterina a constituit-o perioada de şapte ani în care a frecventat cursurile liceale la
Bucureşti, până în vara anului 1916. În 1909 Ecaterina se afla la Bucureşti unde a urmat
iniţial cursurile unui gimnaziu-pension de lângă Cişmigiu, dorind să devină învăţătoare.
Ulterior şi-a continuat studiile la o şcoală de infirmiere. În condiţiile declanşării primului război
mondial, elevă fiind, Ecaterina s-a înrolat într-una din primele unităţi de cercetaşi din
Bucureşti, cohorta „Păstorul Bucur‖, condusă de către Arethia Piteşteanu. În vara anului
1914 Ecaterina revenea la Târgu Jiu, activând în cadrul cohortei de cercetaşi „Domnul
Tudor‖. După declanşarea războiului, ca urmare a deselor vizite făcute fratelui său pe linia
frontului, Ecaterina va lua hotărârea de a participa activ la luptele purtate de către armata
română împotriva invadatorilor germani. În bătălia de la Podul Jiului, au luptat alături de
soldaţi şi o parte a populaţiei civile, precum şi cercetaşii din rândul cărora s-a remarcat prin
curajul său, Ecaterina Teodoroiu, numită „eroina de la Jiu‖.
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Imagini cu Ecaterina Teodoroiu şi casa memorială din Comuna Vădeni

În noiembrie 1916, Ecaterina s-a aflat la Bucureşti unde a fost felicitată pentru eroismul său,
de către familia regală. Revenind pe front a participat la luptele de la 31 octombrie de la
Sâmbotin.
În noaptea de 3-4 noiembrie 1916 trupele române părăsesc Brătuia şi rezistă o vreme la sud
de localitatea Floreşti. Ecaterina cade prizonieră în luptele de pe înălţimile Răşina-PeşteanaTunşi, dar reuşeşte să fugă de sub escortă şi este rănită la piciorul drept. După luptele de la
Bărbăteşti Ecaterina participă la luptele de la Ţânţăreni şi la contraofensiva de la Filiaşi unde
este rănită de un obuz care îi fracturează tibia şi coapsa stângă. Regimentul 18 se retrage
spre Răcari în timp ce Ecaterina rănită la ambele picioare şi la umărul stâng, este evacuată
la Filiaşi iar de acolo la Craiova şi ulterior la Bucureşti, primind gradul de sublocotenent cu
ocazia unei vizite a reginei Maria. Între 9/22 şi 14/27 decembrie 1916, în timpul desfăşurării
bătăliei de la Râmnicu-Sărat, Ecaterina îşi aşterne pe paginile carnetului de front, amintirile
din perioada luptelor de pe Valea Jiului la care participase.
Pe baza acestui raport către principele Nicolae, în martie 1917 Ecaterina primeşte Ordinul
„Virtutea cercetăşească în aur de război‖, iar pentru faptele de arme pe front i se acordă
„Virtutea militară de război clasa a II-a‖ şi gradul de sublocotenent, primind decoraţia din
mâinile regelui Ferdinand I.
În seara zilei de 22 august, după lupte grele, Ecaterina se află cu plutonul său în tranşee, pe
Dealul Secului, deasupra pârăului Zăbrăuciorul, în zona Muncelului, unde este lovită în zonă
inimii. Un monument dedicat Ecaterinei Teodoroiu a fost ridicat la Târgu Jiu în 1935-1936,
sub forma unui sarcofag din piatră sculptat în basorelief de către Miliţa Petraşcu, iar în anul
1976 a fost amplasată o statuie a Ecaterinei realizată de către Iulia Oniţă. Monumente în
cinstea Ecaterinei au fost ridicate de asemenea, la Brăila şi Slatina.
Din anul 1938 casa familiei construită în 1884 a fost amenajată asemănător cu casa
memorială „Ecaterina Teodoroiu‖, din dorinţa de a păstra vie în conştiinţa noilor generaţii
amintirea eroinei de la Jiu.
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4.3.5

Casa memorială „Gheorghe Zamfir - Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara

Inaugurată pe 22 mai 2010, la Muzeul de la Curtişoara, casa memorială „Gheorghe Zamfir‖
expune obiecte personale, fotografii, programe de concert, discuri şi articole de presă,
precum şi un nai trimis de maestru.

Imagini cu Gheorghe Zamfir şi casa memorială din Muzeul de la Curtişoara

4.3.6

Casa muzeu Maria Lătăreţu – Sat Bălceşti

Născută în 7 noiembrie 1911 într-o familie săracă şi botezată la mica bisericuţă din deal,
Maria Lătăreţu a devenit o mare artistă a scenei care a reuşit, prin glasul şi patima ei, să
eternizeze splendoarea cântecului popular românesc. A cântat întâi imitând păsările apoi a
învăţat primele cântece de la mama sa care provenea dintr-o familie de lăutari, la şase ani
dând prima reprezentaţie. A plecat de acasă din Bălceşti, la 14 ani, cântând cu fratele său
într-un taraf, în Târgu Jiu. Ajunge pentru prima oară în Bucureşti în 1933 unde cântă pentru o
scurtă perioadă de timp, întorcându-se apoi în Gorj. Primele înregistrări ale Mariei Lătăreţu
au fost efectuate, pe cilindrii de fonograf, la data de 19 iulie 1937. Apoi, pe 13 septembrie
1937 înregistrează la casa de discuri „Columbia‖, sub supravegherea artistică a Arhivei de
folclor.

Imagini cu Maria Lătăreţu şi casa muzeu din Satul Bălceşti
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Cântă prima oară la Radio Bucureşti pe 29 august 1937 și la localul lui Marcu Căciularu (din
strada Vespasian, zona Gării de Nord) în 1937, la „Luna Bucureştiului‖ în 1938 şi în perioada
1939-1949 la „Dorul Ancuţei‖, restaurant de lux din strada Alexandru Lahovari unde se
întâlneau diferiţi oameni de artă – scriitori, compozitori, actori. La acesta din urmă a fost
angajată la recomandarea lui Constantin Brăiloiu.
Cântă cu taraful soţului ei până în 1949 când devine prim-solistă a Orchestrei „Barbu
Lăutaru‖ a Institutului de Folclor. De aici se pensionează în 1966. A fost una dintre cele mai
îndrăgite interprete din domeniu, fiind numită: „Privighetoarea Gorjului‖, „Crăiasa cântecului
românesc‖, „Prinţesa cântecului popular românesc‖. În cariera sa a susţinut numeroase
concerte, a realizat numeroase înregistrări discografice şi a participat la un număr mare de
emisiuni radio şi TV. În curtea casei Memoriale "Maria Lătăreţu" este amplasat un bust de
marmură, cu chip zâmbitor.
4.3.7

Muzeu Tudor Arghezi – Târgu Cărbuneşti

Numele său adevărat este Ion N. Theodorescu, iar pseudonimul său, Arghezi, provine,
explică însuşi scriitorul, din Argesis - vechiul nume al Argeşului. Bunicul său s-a născut la
Cărbuneştii de Gorj. După apariţia pamfletului „Baroane‖, în care îl atacă pe ambasadorul
german von Kilinger, scriitorul e închis la Bucureşti apoi, între 2 octombrie - 20 decembrie
1943, a fost închis în „Lagărul deţinuţilor politici de la Târgu-Jiu‖. A scris tablete - document
despre unele personalităţi ale judeţului, iar la Târgu Cărbuneşti a fost înfiinţată o casă muzeu omagială.

Imagini cu Tudor Arghezi şi muzeul din Târgu Cărbuneşti

De asemenea Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj
(CJCPCT), a propus constituirea în anul 2011, a două noi unităţi muzeale:
- Muzeul Civilizaţiei Montane a Gorjului, la Plopu, Rânca, Novaci;
- Colecţia de artă contemporană ,,Gorjfest‖, la Tg-Jiu, realizată de CJCPCT Gorj cu lucrări
donate de participanţii la ultimele 3 ediţii ale Festivalului internaţional de arte vizuale
,,Gorjfest‖.
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4.4

Personalităţi şi cetăţeni de onoare ai judeţului Gorj 61

În judeţul Gorj există un număr mare de personalităţi, dintre care cele mai importante sunt
prezentate mai jos, în ordine alfabetică. De asemenea, judeţul beneficiază de prezenţa
nativilor cu origini gorjene, care trăiesc în altă parte, ca purtători de cultură şi obiceiuri.
Cetăţenii de onoare ai judeţului, au fost investiţi cu titlul ―Gorjeanul anului‖62 care s-a
acordat de trei ori până în prezent, în perioada 1992 – 2011:
- anul 1994 – Ilie Ilaşcu – conducătorului grupului de rezistenţă din Republica Moldova;
- anul 2009 – Preot Runcanu Constantin – pentru activitatea neobosită în slujirea bisericii
şi a culturii;
- anul 2011 (ianuarie) – Alexandru Doru Şerban – scriitor şi publicist, editor şi autor de
carte documentară.

4.4.1

Personalități din județul Gorj

Alexandru Ştefulescu (1856, Târgu Jiu, 1910), istoric al judeţului Gorj şi al oraşului Târgu
Jiu, a fost iniţiatorul principal al mişcării culturale gorjene de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi
începutul sec. al XX-lea. În anul 1905 Alexandru Ştefulescu a fost premiat de Academia
României pentru lucrările „Mănăstirea Tismana‖şi „Gorjul istoric şi pitoresc‖.
Alexandru Doru Şerban (1948, Preajba, 2011), cel mai prolific scriitor gorjean, numit
scriitorul personalităţii gorjene, inclus în dicţionare şi premiat la nivel naţional, publicist, autor
şi editor de cărţi.
Antonie Mogoş (1839, Băleşti, nu se cunoaşte exact data și locul decesului), meşter de
case din lemn, în 1878 finalizează propria locuinţă în localitatea Ceauru, pe care în anul
1906 etnologul Alexandru Tzigara – Samurcaş o achiziţionează şi o expune într-o sală a
Muzeului Naţional, ca mai apoi în anul 1935, aceasta să fie mutată în aer liber la Muzeul
Satului (completată cu pivniţă şi jicniţă). Casa este nu numai un document artistic, dar şi
unul social, reprezentând culmea atinsă în evoluţia sa, de arta lemnului. Prin bijuteriile
arhitecturale create, a făcut să se vorbească despre judeţul Gorj, în ţară şi în lume.
Constantin Bălăcescu (1865, Bolboşi, 1913), sculptor și cadru didacti; perfecţionarea în
domeniul artelor frumoase în străinătate i-a adus foarte curând recunoaştere şi apreciere,
ducând la o activitate profesională intensă.
Constantin Brâncuşi (1876, Hobiţa, Peştişani, 1957), sculptor român cu contribuţii
covârşitoare la înnoirea limbajului şi viziunii plastice în sculptura contemporană; a expus
operele sale în ţară şi în străinătate; între 1937-1938 a realizat la Târgu Jiu ansamblul
61

Vezi și lista din Anexa 21 – Lista Personalităților din județ, care s-a realizat pe baza informațiilor din
Al. Doru Șerban, Personalități care au fost în Gorj, Editura Măiastra, 1999, precum și pe baza
informațiilor transmise de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Gorj (CJCPCT).
62

Conform datelor furnizate de Consiliul Județean Gorj.
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dedicat Eroilor căzuţi în primul război Mondial (o culme a creaţiei sale monumentale); a iubit
meleagurile natale, iar îndepărtarea de casă i-a trezit nostalgia; în locuinţa sa de la Paris,
unde a stat peste 50 ani, artistul şi-a creat atmosfera ţărănească de acasă.
Constantin Lupescu (1905, Târgu Jiu, 2003), medic ce a contribuit la modernizarea secţiei
de boli infecţioase din spitalul Târgu Jiu şi la calificarea personalului pentru tratament,
profesor de igienă la Liceul „Tudor Vladimirescu‖, ofiţer sanitar eminent; a avut preocupări de
cercetare care i-au adus recunoaştere naţională.
Constantin Săvoiu (1812, 1878), moşier, s-a implicat în realizarea la Târgu Jiu a unor
obiective de interes social – obştesc, a avut o importantă activitate parlamentară, fiind
deputat de Gorj, apoi senator de Mehedinţi.
Dincă Schileru - Skeleru (1846, Schela, 1919), s-a stabilit în comuna Bâlteni din anul 1868,
începând cu anul 1876 a reprezentat sătenii în Consiliul Judeţean Gorj, a fost ales în
Parlamentul ţării din 1883, a fost primul exportator de antracit din ţară, Preşedinte de onoare
al Băncii „Victoria‖, ctitor al bisericii şi şcolii din Bâlteni; costumaţia sa, a atras atenţia
etnologilor, care în tipologia costumelor populare româneşti au inclus şi costumul schileresc.
Dumitru Brezulescu (1879, Novaci, 1916), om politic liberal şi avocat, a înfiinţat Banca
Populară „Gilortul‖, prin intermediul căreia s-au adus îmbunătăţiri localităţii (drumuri,
înfiinţarea fabricii de cherestea, comerţul cu lână, biblioteca, şcoala primară, biserica,
spitalul, uzina electrică, sediul băncii, pepinieră, etc.); a fost decorat cu Ordinul Coroana
României în grad de cavaler şi cu Ordinul Steaua României.
Ecaterina Teodoroiu (1894, Vădeni, 1917), patriotă și luptătoare, s-a prezentat la 15 august
1916 pentru îngrijirea şi tratarea bolnavilor şi răniţilor Primului Război Mondial; în 1916 a
îmbrăcat haina militară și a fost răsplătită de Regele Ferdinand la 10 martie 1917, cu
ordinele „Virtutea cetăţenească în aur, de război‖ şi „Virtutea militară de război, clasa a II-a‖; i
s-a acordat şi gradul de sublocotenent.
Elena Udrişte (1924, Târgu Jiu, 1996), muzeograf şi director la Muzeul Gorjului, s-a implicat
în organizarea şi sporirea colecţiilor, a dovedit rigoare ştiinţifică şi organizatorică asupra
realizării imaginii satului gorjenesc tradiţional, s-a remarcat prin meticulozitatea şi răbdarea
cu care a descifrat şi a prelucrat documente chirilice, slavone ori vechi româneşti.
Emanuel Părăeanu (1860, Izvoarele, Plopşoru, 1916), cel mai important poet din judeţul
Gorj, iniţiator al Mişcării culturale gorjene, a susţinut dezvoltarea culturală a judeţului prin
activitatea literară şi prin înfiinţarea primului cenaclu literar din Târgu-Jiu.
Fraţii Buzeşti (Buzeşti, Crasna, nu se cunoaşte exact data nașterii și a decesului), Preda,
Radu şi Stroe, cavaleri ai lui Mihai Viteazul, şi-au propus să-şi folosească tot prestigiul lor
diplomatic şi militar în susţinerea voievodului, au participat la numeroase bătălii antiotomane
şi au avut rol important ca sfetnici devotaţi în conducerea ţarii. Stroe Buzescu, cel mai viteaz
dintre fraţi, a întruchipat imaginea diplomatului calm, echilibrat, dar şi a militarului care ştie să
fie un bun strateg ori tactician pe câmpul de luptă.
Gheorghe Dumitrescu–Bumbeşti (1856, Scoarţa – 1939), învăţător, activitatea sa
profesională s-a bazat pe o implicare activă în sfera educaţională şi culturală a satului, iar
ulterior pe promovarea acţiunii de înfiinţare a băncilor populare.

75

Gheorghe Magheru (1802, Bârzeiu de Gilort, 1880), comandant militar în oastea lui Tudor
Vladimirescu (1821), ministru de finanţe în cabinetul revoluţionar din Ţara Românească; s-a
distins în mod deosebit, prin patriotism şi curaj, s-a dedicat magistraturii, a fost numit ministru
de finanţe, apoi căpitan general al trupelor de dorobanţi şi panduri, precum şi inspector
general al gărzii naţionale.
Grigore Iunian (1882, Târgu Jiu, 1940), om politic, membru al Particdului Național Liberal, al
Partidului Ţărănesc, al Grupării politice independente „Îndrumarea Nouă‖, pe care a creat-o
în 1918, al Federaţiei Democratice Sociale, fiind între iniţiatorii constituirii Partidului Ţărănesc
Radical, pe care l-a condus; colaborator al presei gorjene, publicând articole în „Îndrumarea
Nouă‖, „Gorjanul‖, „Deşteptarea‖ ş.a..
Haralambie Stelian Sterescu (1910, Târgu Jiu, 1978), profesor titular la liceul „Tudor
Vladimirescu‖ din Târgu-Jiu, autor de creaţii satirice, umoristice şi dramatice, publicate sau
reproduse pe scenă, de versuri, epigrame, fabule, proză memorialistică sentimentală despre
oameni şi întâmplări din Târgu Jiului anilor 1925 – 1944, om de cultură şi animator al vieţii
culturale şi artistice în şcoală, pentru educarea şi iniţierea artistică a elevilor.
Ion Bobina (1911, Aninoasa, 1998), a fost preocupat de animarea vieţii spirituale ocupând
funcţia de secretar al Societăţii Culturale „Bibescu Vodă‖ din Aninoasa; în anul 1934 a fost
prezent între iniţiatorii în comuna natală a primei edituri româneşti din mediul rural, Editura
„RAM‖, promovând scrierile filozofice, religioase, estetice şi de parapsihologie.
Ion Culcer (1853, Târgu Jiu, 1928), a fost secretar general al Ministerului Apărării (19041907), general de divizie, subinspector general de armată şi a îndeplinit funcţia de ministru al
lucrărilor publice în Guvernul Alexandru Averescu.
Ion Haiducescu (1852, Pojogeni – Târgu Cărbuneşti, 1928), învăţător, publicist, dramaturg,
editor de manual, întemeietor al presei locale gorjene; implicarea sa a îmbogăţit viaţa
culturală a judeţului.
Ion D. Isac (1893 Cerătu – Pojogeni – Târgu Cărbuneşti, 1962), învăţător, militar, activitate
intensă în dezvoltarea culturală a satului, cu implicaţii directe la nivelul judeţului, membru
activ al Partidului Ţărănesc.
Ion Mocioi (1940, Pinoasa), cu afinităţi estetice, filozofice, artistice şi culturale, a publicat
peste 30 de cărţi, sute de studii şi articole, majoritatea privind arta şi cultura judeţului Gorj; a
fost preşedinte al Comitetului Judeţului Gorj de Cultură şi Artă timp de 10 ani; editor, a
elaborat o serie de lucrări de importanţă majoră despre opera şi viaţa lui Brâncuși, a
contribuit la înfiinţarea, dotarea şi deschiderea Muzeului de Artă din Târgu Jiu, a Bibliotecii
Judeţene şi a Muzeului Tudor Arghezi din Cărbuneşti, precum și a Taberei de sculptură de la
Hobiţa.
Iosif Keber (1897, Târgu Jiu, 1989), pictor; atras de tehnica peisajului, a creat peisaje
inspirate de locurile în care a trăit, unele tablouri devenind documente artistice cu imagini din
Târgu-Jiul primei jumătăţi a sec. al XX-lea; a făcut din arta frescei o preocupare materializată
în mii de metri pătraţi de pictură bisericească (25 de catedrale şi biserici din ţară şi
străinătate); membru al Comisiei de pictura a Patriarhiei Române.
Iustina Băluţeanu (1923, Logreşti - Moşteni, 1981), interpretă de muzică populară
românească; în 1955 face primele înregistrări la Radio – Bucureşti, lansează celebrele
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‖hăulite‖ gorjeneşti, continuă activitatea pe tărâm interpretativ, imprimând zeci de melodii
populare culese în Gorjul natal; este recunoscută pentru interpretarea cântecelor de nuntă.
Maria Apostol (1954, Runcu, 1993), interpretă de muzică populară; a debutat în muzică la
vârsta de 5 ani, pe scena Căminului cultural Runcu; la doar 19 ani, a obţinut Trofeul
„Floarea din grădină‖, cea mai înaltă distincţie naţională acordată unui tânăr artist; a activat
la Ansamblul Artistic „Rapsodia Română‖ din Bucureşti, repertoriul său conţinând peste 200
de cântece de mare sensibilitate artistică.
Maria Lătăreţu (1911, Bălceşti - Bengeşti-Ciocadia, 1972), supranumită „privighetoarea
Gorjului‖, una dintre cele mai îndrăgite interprete de folclor muzical românesc şi muzică
populară, a adus prima dată faimă şi recunoaştere naţională muzicii gorjeneşti; a fost
înregistrată pe discuri ale Arhivei de Folclor a Societăţii Compozitorilor Români, solistă a
Orchestrei Institutului de Folclor, devenită Orchestra „Barbu Lăutaru‖, a avut un repertoriu şi
un stil autentic de interpretare.
Mihai Ţopescu (1956, Ţicleni), sculptor, absolvent al Institutului de Arte Plastice "Ion
Andreescu" din Cluj, secţia sticlă; a beneficiat de o specializare la Academia de Sticla
Baden-Viena, Austria (1985); este cunoscut în întreaga lume pentru lucrările sale artistice,
de serie, ca și pentru ―sculpturile‖ în sticlă, lemn şi metal, apreciate pentru originalitatea lor,
realizate într-o debordantă fantezie de forme şi culori, cu spirit ludic.
Polina Manoilă (1960, Vâlcele, Tismana) – interpretă de muzică populară, a început să
cânte încă de la 14 ani, primul spectacol desfăşurându-se la Cooperativa ―Arta Casnică‖ din
Tismana; la 16 ani participă la concursul pentru ansamblul ―Doina‖, unde se angajează.
Sabin Velican (1909, Celei –Tismana, 1999), pe numele real Sabin Popescu-Lupu - a avut o
prestigioasa activitate profesională în domeniile didactic şi pedagogic – a desfăşurat activităţi
de publicist şi creator, sub pseudonimul de Sabin Velican, cu care a început să semneze în
ziare şi pe coperta cărţilor începând cu anul 1936; a colaborat cu peste 40 publicaţii şi a fost
un important prozator al literaturii române.
Titu Frumuşanu (1861, Târgu Jiu, 1919), membru al Partidului Naţional Liberal, a fost ales
de mai multe ori primar, perioade când a adus îmbunătăţiri oraşului (restaurarea Bisericii
Catedralei, refacerea/construcţia de străzi, pieţe, construirea unei şcoli primare de băieţi,
amenajarea peisagistică a oraşului, etc.); membru al Societăţii Române de Geografie.
Staico Bengescu (sec. XVII-XVIII, Bengeşti), boier gorjean, îşi începe ascensiunea în rang,
încă din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu; mare serdar, a ctitorit biserica din satul
Bengeşti şi biserica din satul Negoieşti; una dintre cele mai importante personalităţi ale
Gorjului într-o perioadă marcată de conflicte aproape permanente între Marile Puteri:
Imperiul Habsburgic, Imperiul Ţarist şi Poarta Otomană.
Stravrofor Grigore Prejbeanu (1893, Băleşti, 1976), protoiereu preot iconom, publicist
activ, cercetător, susţinător al activităţilor culturale de popularizare a lăcaşurilor ortodoxe
gorjene şi cercetător al arhivelor Protoieriei, contribuind la îmbogăţirea informaţiilor istorice,
culturale şi religioase ale judeţului Gorj.
Tudor Vladimirescu (1780, Târgovişte, 1821), a fost una din marile personalităţi ale istoriei
poporului român, care a luptat pentru eliberarea socială şi naţională în prima parte a sec. al
XIX-lea; conducătorul Revoluţiei de la 1821 şi al pandurilor, mare figură eroică, un mare
oştean, simbol al sacrificiului; în lupta sa pentru eliberare socială a ajuns pe 23 ianuarie 1821
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la Padeş unde în faţa mulţimii formată din panduri şi ţărani a citit Proclamaţia prin care
chema poporul la luptă, motivând necesitatea pentru aşteptata schimbare; revoluţia sa, a
reprezentat sfârşitul domniilor fanariote şi revenirea la domniile pământene, precum și un
început pentru făurirea României moderne; este un simbol al luptei de neatârnare, care a
dăinuit peste secole, în onoarea sa, s-au ridicat numeroase monumente şi instituţii gorjene îi
poartă numele.
Vasile Cocheci (1922, Bâlteni, 1996), inginer şi chimist român, membru corespondent al
Academiei Române.
Vasile Lascăr (1853, Şomăneşti - Teleşti, 1907), avocat, a fost ales primar al Târgu Jiului, în
fruntea Ministerului Internelor, a propus legea pensiilor funcţionarilor; s-a implicat în
perfecţionarea sistemului electoral şi a încadrat personal cu pregătire juridică în administraţie
şi poliţie; a fost preocupat de reorganizarea şi modernizarea administraţiei; a propus ca în
sate să fie amenajate băi populare şi infirmerii, deservite de agenţi sanitari şi moaşe, iar în
localităţile mari să se organizeze câte un spital şi o farmacie.
Vasile Moangă (1753, Brădiceni, Peştişani, 1849), cu experienţă în administraţie şi în viaţa
comunităţii; unul dintre boierii patrioţi ai ţării, care a avut legături cu Tudor Vladimirescu,
Iancu Jianu, Petrache Poenaru şi a fost apreciat prin acordarea de ranguri, inclusiv cel de
sameş la Comisia Cercetătoare din Valahia Mică.
Victor Popescu (1998, Valea cu Apă – Fărăşeşti, 1970), a fost repartizat învăţător la Şcoala
din Bărbăteşti, a plecat să-şi satisfacă stagiul militar și a luptat împotriva austro-ungarilor,
fiind considerat erou în lupta pentru eliberarea Transilvaniei.
Voievodul Litovoi - LITEAN–VODĂ (nu se cunoaşte exact data nașterii, cca.1279 - se
presupune a fi data decesului), considerat a fi întemeietorul, la mijlocul sec. al XIII-lea, a
uneia dintre primele formaţiuni statale (Terra Lytua, Terra Litva), pe un teritoriu cuprinzând în
mare parte şi teritoriul Gorjului de astăzi, având reşedinţa în cetatea Vermeghe, din Plaiul
Novacilor, conform unei legende (nesusținută de documente istorice).
4.4.2

Personalități, nativi ai județului purtători de cultură, care au trăit sau trăiesc în altă
parte

Constantina Diţă -Tomescu (1970, Turburea), atletă română, alergătoare pe distanţe lungi,
specializată în maraton şi semimaraton; cunoscută ca Puşa Tomescu; la Jocurile Olimpice
de vară din 2008 de la Beijing a câştigat medalia de aur la proba de maraton, dar are şi
numeroase alte premii la competiţii mondiale şi europene.
Cornelius Radu (1933 Rădinești, cătunul Piscul Rugului, 1995), seismolog, primul român
care ți-a susținut doctoratul la Strasbourg, după cel de-al Doilea Război Mondial; recunoscut
pentru cele cca 229 lucrări, studii și cercetări în domeniul seismologiei; Observatorul de
Seismologie din Vrâncioaia îi poartă astăzi numele, precum și școala generală din satul
Rădinești, comuna Dănciulești.
Gheorghe Ciorogaru (1900, Novaci, 1980), scriitor, intelectual cu studii universitare în
Germania, doctorat obţinut la Heidelberg, studii și numeroase lucrpri în economie, filosofie şi
drept.
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Gheorghe Gârdu (1925, Stolojani - Băleşti, 2007), doctor în economie şi cercetător, a
elaborat lucrări economice la Moscova şi Berlin cu valoare naţională şi internaţională; unul
dintre cercetătorii autentici ai istoriei Gorjului, străduindu-se să păstreze datinile şi tradiţiile
strămoşeşti.
George Uscătescu (1919, Creţeşti, Gorj - 1995, Madrid), filosof, estetician, eseist, poet şi
sociolog român, membru de onoare din străinătate al Academiei Române şi profesor
universitar la Universitatea Complutense din Madrid; titular al catedrei de filozofie care a fost
a lui Ortega y Gasset şi a lui Eugenio D'Ors; a desfăşurat o activitate enciclopedică abordând
subiecte de cultură, estetică, filozofie, de istorie, politologie, etc.; la Madrid a înfiinţat revista
Destin care, sub conducerea sa, timp de peste 25 de ani a fost un adevărat focar de cultură
al exilului românesc, la ea colaborând Grigore Gafencu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Ştefan
Lupaşcu şi alte personalităţi româneşti proeminente.
Gheorghe Vlăduţescu (1937, Târgu Cărbuneşti), filozof român, profesor de filozofie la
Facultatea de Filozofie din Universitatea din Bucureşti, a fost ales în funcţia de şef al
Catedrei de Istoria filozofiei şi filozofia culturii, a predat Filosofia greacă şi a susţinut
conferinţe asupra filosofiei greceşti şi medievale în ţară şi străinătate; membru fondator al
―Centrului de Studii asupra Imaginarului şi Raţionalităţii‖ din Craiova, membru al Societăţii de
Studii Clasice din Bucureşti, membru al Academiei Române.
Horaţiu Mălăele (1952, Târgu Jiu), actor, regizor, caricaturist şi scriitor român.
Ion Popescu Voitesti (1876, Voiteşti, Bălăneşti, 1944), geolog, director al Institutului
Geologic al României, implicarea sa în activitatea de cercetare a dus la dezvoltarea ştiinţei
geologice din România.
Lidia Şimon (1973, Târgu Cărbuneşti), atletă română, laureată cu argint la Sydney 2000.
Pompiliu Marcea (1928, Ștefănești, 1985), profesor universitar doctor, critic şi istoric literar;
remarcat de Tudor Vianu după absolvirea Universităţii din București, a rămas asistentul
acestuia; s-a implicat în destinul cărţilor importante ale literaturii române de la Marin Preda
până la Eminescu; a scris monografii, cărți de critică, a publicat peste 2.500 de articole în
revistele şi ziarele vremii şi cam tot atâtea emisiuni la radio şi televiziune.
Sergiu Nicolaescu (1930, Târgu Jiu), regizor, actor şi politician român după 1989, a devenit
cunoscut prin filme ca Dacii (1966), Mihai Viteazul (1970), este considerat cel mai mare
regizor român în viaţă.
Vasile Blendea (1895, Peștișani,1988), absolvent al Școlii de Arte Frumoase din București,
ca elev al lui Dumitru Paciurea la sculptură și compoziție, și al lui Frederic Storck la desen; a
participat la numeroase saloane oficiale la București si la "Salon des artistes francais", din
Franța și a beneficiat de o bursă de studii la Fontenay-aux-Roses; a calatorit mult în
Germania, Austria și Elvetia, unde si-a perfectionat arta; a fost profesor de desen la liceul
"Ienachita Vacarescu" și la alte școli din Târgoviște.
Vasile Cărăbiş (1909, Câmpofeni, Arcani, 2001), cercetător, profesor la liceul „Aurel Vlaicu‖
Bucureşti, lector universitar la Institutul Pedagogic de trei ani din Craiova; și-a dedicat viaţa
de cercetător şi autor de cărţi în special judeţului Gorj şi mai ales satelor de pe Valea
Jaleşului.
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Vlad Voiculescu (1913, Târgu Jiu, 2001), medic neurolog român, profesor la Clinica de
Neurologie a Institutului de Medicină şi Farmacie din Bucureşti; a desfăşurat o bogată
activitate de cercetare la Institutul de Neurologie al Academiei Române; a fost ales membru
în Royal Society of Medicine din Londra, Société Française de Neurologie din Paris; membru
de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România.
4.4.3

Personalităţi cu origini sau cu activitate de susţinere a Judeţului Gorj, ca purtători de
cultură, tradiţii şi obiceiuri63

Arethia Tătărescu (1889, în Bucureşti, 1968), a absolvit conservatorul în Belgia; devine
Preşedinte a Ligii Naţionale a Femeilor Române din Gorj, Preşedinte a Societăţii Naţionale
„Crucea Roşie‖- Filiala Gorj(1939), Preşedinte a Societăţii Femeilor Ortodoxe din Gorj,
Preşedinte interimar pe ţară al Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române (1910); a încercat să
conserve şi să valorifice tot ce-i reprezentativ şi valoros în viaţa socială şi social-economică a
Gorjului; s-a implicat în conservarea artei naţionale, dezvoltarea industriei casnice,
atragerea femeilor în activităţi diverse, precum și în protecția monumentelor istorice.
Aristizza Romanescu (1854, Craiova, 1918), cea mai importantă personalitate feminină a
teatrului românesc din sec. al XIX-lea, fiica Paulinei Stavrescu din Târgu Jiu; a debutat la
vârsta de 18 ani în 1872, la teatrul din Craiova; în 1877 a fost angajată la Bucureşti de
Societatea dramatică, a studiat ca bursieră la Paris; jocul ei s-a caracterizat printr-o plastică
desăvârşită a mişcării, armonizată cu o voce cristalină şi o dicţie impecabilă.
Aurel Diaconovici (1861, Bocşa Montană, Caraş-Severin, 1931), a fost numit Ministrul
Lucrărilor Publice, a susţinut înfiinţarea Şcolii de ceramică din Târgu-Jiu (1900), a construit
după planul său şcoala din Runcu şi a înfiinţat Societatea corală – filarmonică „Lyra Gorjului‖
în anul 1902.
Ana-Bălcescu-Culcer (1860, Craiova – Dolj, 1944), pianistă, compozitoare, traducătoare;
stabilită din 1882 în Târgu Jiu în urma căsătoriei, a adus un suflu nou în viaţa muzicală cultă,
a organizat reuniuni muzical-literare în saloanele casei sale, a organizat la „Teatrul Milescu‖
concerte în scop filantropic.
Christian Tell (1808, Braşov, 1884), familia originară din Şomăneşti, Teleşti, Judeţul Gorj, la determinat să se considere cu mândrie „fiu al Gorjului‖; alături de Nicolae Bălcescu au
colectat scrieri militare pentru o bibliotecă militară; a fost atras de spiritul pandurilor şi a
desfăşurat o activitate militară şi revoluţionară care l-a impus pe plan naţional; a activat în
armată până în anul 1848, când a ajuns maior.
Constantin Brăiloiu (1893, Bucureşti, 1958), compozitor şi etnomuzicolog român care a
fondat, printre altele, Societatea Compozitorilor Români şi care a lăsat în urma sa, o serie de
cercetări extrem de valoroase asupra folclorului muzical naţional şi internaţional; urmaş al
marelui Ban Cornea Brăiloiu, a cărei reşedinţă s-a aflat la Vădeni, Târgu Jiu.
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Vezi și lista din Anexa 21 – Lista Personalităților din județ, care s-a realizat pe baza informațiilor din
Al. Doru Șerban, Personalități care au fost în Gorj, Editura Măiastra, 1999, precum și pe baza surselor
internet.
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Constantin Stanciovici Brănişteanu (1815, Bucureşti, 1893), calemgiu (copist) la Visterie,
preşedinte de Magistrat, judecător; iniţiatorul mişcării teatrale din Gorj (1834), primul primar
al oraşului Târgu-Jiu (1864), intelectual apropiat de idealurile progresiste ale Revoluţiei din
1848 şi de conducătorii ei; a fost considerat o personalitate statornicită în Gorj, de primă
importanţă din secolul al XIX-lea.
Elena Theodorini (1857, Craiova, 1926), solistă de operă de anvergură mondială, fiica
Mariei Stavrescu-Theodorini din Târgu Jiu; vocea sa era de o întindere neobişnuită, de la
registrul grav de mezzosoprană, la cel acut de soprană; temperamentul ei dramatic îi oferea
posibilitatea abordării cu o forţă expresivă uimitoare a unui repertoriu complex de operă;
cariera strălucitei interprete românce a fost dublată şi de vocaţia de profesoară de canto.
Elvira Godeanu (1904 Bucureşti - 1991) copilăreşte şi urmează şcoala primară la Târgu Jiu,
unde se născuse mama ei şi unde trăiau bunicii după mamă; a fost o cunoscută actriţă de
teatru şi film, formată la generaţia de aur a marilor artişti interbelici; a interpretat roluri extrem
de variate, atât din literatura universală, cât şi din cea română; a fost una din marile
interprete ale rolului Zoe Trahanache, din comedia lui Ion Luca Caragiale; a fost căsătorită
cu Emil Prager, un cunoscut inginer constructor şi arhitect din perioada interbelică.
Filofteia Lăcătuşu (1947, Dealul Roşu, Alunu, Vâlcea, 1977), interpretă de muzică
populară, născută foarte aproape de graniţa Gorjului, a avut-o drept inspiraţie pe Maria
Lătăreţu; a făcut cunoscut cântecul gorjenesc cu multa dragoste si dăruire; a decedat în
cutremurul din 1977 şi a fost înmormântată în satul Suseni din Runcu, unde a trăit şi ultimii
ani din viaţa.
Franţ Milescu (Turnu-Severin – Mehedinţi), s-a stabilit la Târgu Jiu şi a fost preşedinte al
Tribunalului; primar al oraşului, a realizat prima construcţie a unui teatru; a fost primul care a
propus ridicarea unei statui a eroului naţional Tudor Vladimirescu; a contribuit la educarea
intelectuală, artistică, prin includerea oraşului în circuitul cultural-naţional și prin prezenţa pe
scenă a unor mari personalităţi naţionale: actori, muzicieni, politicieni, istorici, scriitori.
Friederich Dresler (nu se cunaște exact data naşterii şi a decesului), în prima jumătate a
sec. al XIX-lea s-a implicat în asigurarea sănătăţii locuitorii gorjeni; a fost spiţerul
(farmacistul) Târgu Jiului şi a asigurat o aprovizionare corespunzătoare cu medicamente; a
intrat în istoria acestor locuri, prin înfiinţarea în 1832 a manufacturii de porţelanuri, care a fost
prima întreprindere de tip capitalist din Oltenia.
Gheorghe Căldăruşe (1878, Bucureşti, 1945), s-a stabilit la Târgu-Jiu încă de tânăr, în 1926
termină de construit localul unui teatru-cinematograf, care între 1940-1949 avea să fie
singurul spaţiu de spectacole al Târgu Jiului; aici au rulat primele filme mute şi cu sonor din
oraş; a susţinut activitatea culturală locală, prin crearea cadrului de manifestare, a sprijinit
desfăşurarea de activităţi culturale.
Gheorghe Grigurcu (1936, Soroca), poet, critic, istoric literar, eseist de anvergură naţională;
a colaborat cu poeme, aforisme şi articole de critică literară la majoritatea revistelor de
cultură din ţară; a avut o intensă activitate publicistică, îndeosebi în publicaţiile de orientare
naţional-ţărănistă; fost director al revistei Columna din Târgu Jiu.
Gheorghe Tătărăscu (1886, Craiova, 1957), prim-ministru al României, preşedinte al
Partidului Național Liberal Gorj, secretar de stat la Ministerul de Interne, ministru al Industriei
şi Comerţului, preşedinte al Consiliului de Miniştri, ambasador în Franţa; a ajutat substanţial
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economic, social şi cultural Judeţul Gorj; pe plan economic, a fost părintele industriei
gorjene, sprijinind înfiinţarea primelor unităţi industriale din judeţ.
Hortensia Papadat-Bengescu (1878, Iveşti, Galaţi, 1955), prozatoare, urmaşă prin alianţă,
a boierilor Bengeşti; debutează cu poemul în proză „Viziune‖; primeşte premiul revistei
―Femina‖ pentru poezie în limba franceză; este considerată drept cea mai moderna
prozatoare din prima jumătate a veacului XX.
Ion Gigurtu (1886, Turnu Severin, 1959, Râmnicu Sărat), inginer, personalitate şi nume de
referinţă la nivel european pentru istoria mineritului; a publicat despre zona Gorj şi a susţinut
începuturile industriei miniere gorjene; autorul a anumeroase cărţi, cercetări şi articole,
despre industria mecanică metalurgică, inclusiv în Anuarul Institutului Geologic din România,
apărut încă din 1907 (una din primele reviste europene în domeniu), despre structura şi
morfologia solului, formarea şi conţinutul chimic al mineralelor, studii comparative, etc.
Ion Schmidt–Faur (1883 Znain – Cehia, 1934), important sculptor originar din judeţul Gorj,
cu o bogată activitate profesională şi didactică la nivel naţional.
Jean Bărbulescu (1890, Bogaţi, Dâmboviţa, 1957), economist, ziarist, a înfiinţat Institutul
tipografic ―Gorjeanul‖, a promovat activ valorile Gorjului prin publicaţiile sale.
Jullius Doppelreiter (1878, Turnu Severin, 1954), la vârsta de 15 ani a fost dus de tatăl său
la Viena şi înscris la Şcoala de Construcţii şi Arhitectură; în Primul Război Mondial s-a
înrolat, a funcţionat ca ajutor de primar al oraşului Târgu Jiu, unde a proiectat (individual sau
în colectiv) mai multe clădiri reprezentative.
Maria Tănase (1913, Bucureşti, 1963), interpretă de muzică populară românească, folclorist,
cu tatăl originar din Mierea Birnici, comuna Cruşeţ, Gorj; a devenit în 1936 vedetă
internaţională, având şi spectacole radiofonice; în 1962 s-a stabilit la casa din Parcul
Municipal Târgu Jiu; în 1957 l-a rugat pe arhitectul Octav Doicescu să-i facă proiectul Şcolii
de muzică folclorică Târgu Jiu.
Marian Negrescu (1958), actor, fondator, promotorul proiectului care a dus la înfiinţarea în
1993, a Teatrului ,,Elvira Godeanu‖ Târgu Jiu, fiind directorul acestuia încă de la înfiinţare.
Nicolae Hasnaş (1875, Salcia – Botoşani, 1966), a fost medicul oraşului Sulina şi al Marinei
Comerciale; a fost decorat cu Ordinul „Sfântul Stanislav‖, „Medalia de onoare de aur,
franceză‖; a avut activitate de medic şi director de Spital la Târgu Jiu timp de 30 de ani; a
fost ales deputat şi senator în Parlamentul României, prefect al judeţului Gorj în două
perioade; a făcut parte de mai multe ori din Consiliul Comunal al oraşului Târgu Jiu din
conducerea administrativă a judeţului și a oraşului; a fost preşedinte al „Ligii Culturale a
Gorjului‖.
Nicu D. Miloşescu (1860 Cerneţi, 1924), înfiinţează prima tipografie din Gorj, având o
contribuţie importantă atât în dezvoltarea tipografiei la nivel naţional, cât şi în susţinerea
dezvoltării culturii.
Nora Steriadi (1889 Cartiu, 1948), pictoriță, recunoscută mai ales pentru creațiile de artă
decorativă; a ales să utilizeze în lucrările sale motive inspirate din religie, istoria medievală
românească și folclor; a conceput cahlele pentru șemineul din salonul de primire al
Castelului de la Ciucea și decoraţia Mausoleului, din cadrul Muzeului Octavian Goga,
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mozaicul și decorația de pe fațada muzeului de
tapiserie a lui Constantin Brâncoveanu, etc.

la Mănăstirea Sinaia, reprezentări în

Petrache Poenaru (1799, Beneşti, judeţul Vâlcea, 1875), urmaş al marilor boieri din Poiana
Gorjului; fost secretar personal al lui Tudor Vladimirescu, organizator al învăţământului
naţional românesc, inginer, matematician și inventator al stiloului.
Sfântul Nicodim de la Tismana (1320, Prilep, Macedonia, 1406), de mic s-a arătat atras de
credinţa în Hristos, pătrunderea tainelor sfintei scripturi determinându-l să se îndrepte spre
viaţa monahală; hirotonisit ca ieromonah, în anul 1373 ajunge la Tismana; a construit şi a
organizat întemeierea mai multor mănăstiri; a fost canonizat, numele fiindu-i înscris în
calendarul ortodox la data de 26 decembrie.
Titu Rădoi (1932 Cetan, Cluj, 2000), a avut o relaţie strânsă cu judeţul Gorj; a condus
formaţii artistice, a avut o prestigioasa activitate didactică, activitate publicistică, a editat
prima revistă şcolară gorjeană şi prima antologie de literatură; a publicat cărţi valoroase, cu
conţinut documentar şi beletristic.
Tudor Arghezi (1880, Bucureşti, 1967), poet, prozator, pamfletar; bunicul lui s-a născut la
Cărbuneştii de Gorj; ajunge prima oară în Târgu Jiu în 1929; în 1943 a fost închis în „Lagărul
deţinuţilor politici de la Târgu-Jiu‖; în afară de caracterizarea generală a gorjenilor, a scris
tablete-document despre unele personalităţi ale judeţului.
Valentin Bibescu (1880, Bucureşti, 1941), un bun mânuitor al armelor, a fost promotorul
introducerii în România a celor mai noi invenţii în domeniul locomoţiei: automobil, aerostat,
avion; democrat convins, a fost un pionier al aviaţiei române şi un curajos patriot.
Victor Daimaca (1892, Drobeta Turnul Severin, 1969), profesor astronom, născut în
Drobeta Turnul Severin, dar care şi-a petrecut mare parte din viaţă în Târgu Jiu, acolo unde
a realizat şi multe dintre descoperirile sale astronomice (a descoperit cu un binoclu Göertz
un total de șapte alte comete).
Zoe Mandrea (1858, 1924), sora Anei Bălcescu, pictoriţă, cea care a asigurat, în vara lui
1878, sejurul în conacul său de la Floreşti, Ţânţăreni, lui Mihai Eminescu; a patronat un
salon literar-artistic în casa sa din Bucureşti; a pictat în acuarelă peisaje de la Floreşti, Gorj;
împreună cu soţul său, Nicolae Mandrea, a construit şcoala din Floreşti şi a pus piatra de
temelie a bisericii din localitate.
Witold Rolla Piekarski (1857, Solensk, pe Nipru, nu se cunoaşte data decesului), a fost
considerat întemeietorul litografiei artistice româneşti, începutul făcându-l în Gorj, la
Tipografia Nicu D. Miloşescu, unde a realizat coperta mai multor lucrări tipografice; a
colaborat la partea grafică cu numeroase reviste.

4.5

Evoluţia dezvoltării aşezărilor urbane şi rurale din judeţul Gorj

Judeţul Gorj are în componentă sa următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale / UAT-uri: 2
Municipii, 7 Oraşe şi 61 de comune, care sunt prezentate în Macheta de date, a
prezentului studiu. Mai jos sunt prezentate succint doar aşezările urbane importante din
Judeţul Gorj. Municipiul Târgu Jiu, este străbătut de râul cu acelaşi nume, care în decursul
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timpului şi-a mutat albia de la Deluşorul Prejbei spre vest, formând trei terase ce constituie
suprafaţa administrativă a localităţii.
Vatră a unui sat dacic, înainte de cucerirea Daciei de către romani, teritoriul său era acoperit
odinioară de mari suprafeţe cu păduri sălbatice. El oferea astfel un bun adăpost locuitorilor
apărându-i împotriva năvălirilor străine. Se intersectau aici importante artere de circulaţie
care făceau legătura între Dunăre, Transilvania şi Banat. În preajma sa staţionau unităţi
militare romane, încartiruite în aşezări fortificate. Oraşul este menţionat pentru prima oară în
anul 1406, sub numele de „Jiul", într-o poruncă dată mănăstirii Tismana de către voievodul
Mircea cel Bătrân.
Tot în secolul al XV-lea localitatea apare pentru prima dată în documente având calitatea de
târg. Cu timpul, în izvoarele istorice apar şi menţiuni ce indică o cristalizare a vieţii
orăşeneşti. Oraşul pomenit ca atare de un document din anul 1611 dat de Radu Mihnea este
atestat ca organizare municipală, având la conducerea treburilor orăşeneşti un jude şi mai
mulţi pârgari. În secolele XVI-XVII istoria oraşului consemnează unele lupte ale locuitorilor
săi cu vecinii, pentru hotărnicirea proprietăţii Târgu Jiului.
Starea economică înfloritoare a unora dintre ei le permitea în timpul domniei lui Neagoe
Basarab să-şi cumpere noi suprafeţe de pământuri. În secolul al XVII-lea Târgu Jiu
îndeplineşte funcţia de reşedinţă a Gorjului. El a adăpostit adesea, în vremuri de restrişte, pe
unii domnitori ai ţării cum ar fi: Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu. În
anul 1631 oraşul a fost teatrul conflictului dintre trupele lui Matei Basarab şi cele ale lui Leon
Vodă Tomşa. În anul 1716, la Târgu Jiu şi Bengeşti au fost înfrânte cetele trimise de către
Nicolae Mavrocordat împotriva boierilor ostili turcilor. Împotriva acestui domnitor se lansa în
1719 memoriul a 66 de boieri gorjeni către principele Eugeniu de Savoia, în care se
plângeau de fărădelegile boierilor Băleanu şi Ştirbei, partizani ai turcilor. La sfârşitul secolului
al XVIII-lea şi începutul celui următor oraşul este supus jafurilor unor bande turceşti,
pasvangii la 1800, cârjalii şi adalăii la 1814-1815. În prima jumătate a secolului al XIX-lea
oraşul este martorul unor evenimente însemnate. Astfel, la 21 ianuarie 1821 venind de la
Bucureşti, Tudor Vladimirescu ajunge la Târgu Jiu, unde găseşte elemente favorabile marilor
sale planuri, pe care le va susţine câteva zile mai târziu pe Câmpia Padeşului. În anul
revoluţionar 1848, locuitorii oraşului, în prezenţa reprezentanţilor guvernului provizoriu,
demonstrează împotriva Regulamentului Organic pe care îl ard pe Dealul Prejbei. Un episod
aparte în istoria bătăliilor de pe Jiu din toamna anului 1916, îl constituie lupta de la Podul
Jiului din 14 octombrie 1916.
Municipiul Motru îşi are originea numelui localităţii de la cuvântului ‖Motru‖ de origine getodacică, Mutru sau Mutria, după istoricul Giurescu, însemnând apă limpede, curată. În
perioada romană găsim „Ad Mutriam‖ ce se afla în localitatea Cătunele, pe Valea Motrului,
iar prima atestare în hrisoavele de la Tismana din 1385 şi 1444 se face sub denumirea
Ploştina.
După anul 1450 Ploştina a aparţinut judeţului Mehedinţi până în anul 1948, când România a
fost împărţită în regiuni şi raioane, Ploştina aparţinând raionului Baia de Aramă până la 1
ianuarie 1964, iar după aceea a aparţinut raionului Strehaia. Din documentele vremii aflăm
că Tudor Vladimirescu a luat în arendă pe 3 ani moşia Ploştina de la mănăstirea Tismana.
În timpul Revoluţiei de la 1821, locuitorii ei au fost printre primii participanţi, mulţi dintre ei
înrolându-se ca panduri. În fruntea lor era căpitanul de panduri Marius Pârv, haiduc ce a
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ajuns în oastea lui Tudor Vladimirescu. La 24 mai 1966, prin decret al Consiliului de Stat, în
zona din lunca Motrului, aparţinând fostei comune Ploştina a fost organizat viitorul oraş
Motru. Începând cu 1 septembrie 1968, localitatea Ploştina şi satele Dealul Pomilor, Leurda,
Însurăţei, Horăşti, Roşiuţa, Râpa şi Lupoiţa au intrat în componenţa oraşului Motru, odată cu
deschiderea zonei miniere.
Rezervele de lignit din Valea Motrului au fost exploatate din 1960 prin deschiderea minelor:
Horăşti, Leurda, Ploştina, apoi prin apariţia Minei Roşiuta şi Motru – Vest, iar în 1976
lucrările de deschidere a Carierei Lupoaia. În ziua de 18 octombrie 2000 oraşul Motru a fost
declarat municipiu prin Legea nr. 180 din acelaşi an.
Oraşul Târgu Cărbuneşti este situat într-o zonă de interferenţă a drumurilor comerciale,
perimetrul actual al oraşului fiind consemnat documentar încă din secolul al XV-lea, mai întâi
ca Târgul Gilortului, apoi ca Târgul Bengăi şi Petreştii de Sus. Prima menţiune se face la 18
ianuarie 1480 într-un hrisov prin care Basarab cel Tânăr confirmă „lui Ticuci şi alţii" stăpânire
peste „satul Gilort fiindu-le veche moşie". La 24 aprilie 1484 Vlad Calugăru atestă
cumpărături de moşii în Târgul Gilort. La 15 iunie 1504 Radu cel Mare aminteşte satul
Petreşti, toponim care va rezista câteva secole.
Petreştii de Sus este numele vechii aşezări ce a precedat actualul Târgu Cărbuneşti şi era
aşezat pe drumul care făcea legătura între castrul roman Admutrium şi Băile Săcelu,
cunoscute şi exploatate de romani. Din anul 1968 comuna Târgu Cărbuneşti a primit statutul
de oraş.
Pe teritoriul Oraşului Bumbeşti-Jiu este situat un castru roman, ce dovedeşte vechimea sa,
precum şi Mănăstirile Lainici şi Vişina (secolul al XIV-lea) fondate de Sfântul Nicodim cel
Sfinţit de la Tismana. Odinioară, era locuit de oameni liberi numiţi moşneni.
În Bumbeşti-Jiu încă se mai găseşte clădirea Oficiului Vamal dintre Regat şi Transilvania,
clădire aflată în momentul de faţă în degradare. Oraşul a fost scena unor lupte crâncene în
primul război mondial, poziţia sa geografică, la ieşirea din Defileul Jiului, fiind una strategică.
Astăzi, oraşul Bumbeşti-Jiu, amplasat în partea de nord a judeţului Gorj de o parte şi de alta
a râului Jiu, este unitate administrativ-teritorială de bază, formată din patru sate: Pleşa,
Tetila, Lăzăreşti şi Curtişoara. Calea ferată Bumbeşti-Livezeni, construită în 1948, permite
una din cele mai impresionante călătorii cu trenul din ţara noastră. Privită de pe înălţimea
viaductelor, Valea Jiului îşi desfăşoară întreaga ei măreţie.
Din oraşul Bumbeşti-Jiu şi Lainici se poate urca în munţii Parâng, pe trasee turistice marcate,
care urmăresc preponderent culmile ce urcă către Vârful Parângu Mare. Astfel, pe valea
râului Chitiul, din Lainici se poate ajunge în Vârful Recii, dar şi în Munţii Pietrele Albe, cu
vestitele păşuni de la Piatra Argelelor din Bumbeşti-Jiu, la Vârful Gropului de 1.559 m
altitudine. Aceşti munţi se remarcă, în perimetrul oraşului, la altitudinea corespunzătoare,
prin păşuni naturale şi o vegetaţie forestieră bogată. Oraşul Bumbeşti-Jiu constituie punct de
plecare pentru diverse trasee din aceşti munţi. Cel mai frecvent folosită este Valea Porcului.
De-a lungul ei, străbătând cheile cu acelaşi nume, pe drumul forestier, se poate ajunge prin
pasul Vâlcan în oraşul Vulcan din Bazinul Petroşani. În scurt timp se ajunge la vechiul drum
ce unea Schela Gorjului cu Jiul de Vest, peste Pasul Vâlcan. Pe aici, în marşul său spre Alba
Iulia, a trecut odinioară Mihai Viteazul şi mult înainte romanii, fiind singura legătură între
Castrul din Bumbeşti şi Sarmisegetuza Ulpia Traiana.
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Oraşul Novaci se află în partea de nord-est a judeţului Gorj, în zona de contact a Munţilor
Parâng cu Subcarpaţii Olteniei, la 44 km de Târgu Jiu. A fost atestat pentru prima dată întrun hrisov al lui Radu cel Mare de la 1502. Există indicii documentare cum că ar fi existat din
timpul lui Mircea cel Bătrân, însă cea mai sigură dată a atestării rămâne totuși cea de la
1502. În 1847 a luat fiinţă Plaiul Novaci, ca un important punct de vamă.
Teritoriul administrativ al oraşului are o suprafaţă de 24.250 ha (din care 6.608 ha este teren
agricol, 10.133 ha sunt acoperite cu păduri) şi se întinde spre nord până pe creasta
principală a Munţilor Parâng. Are în componenţă patru sate: Berceşti, Hirişeşti, Pociovalişte
şi Siteşti, cu 6.422 de locuitori, şi se învecinează cu comunele Baia de Fier spre est, Mălaia
şi Voineasa spre nord, Crasna spre vest.
Oraşul Rovinari este situat în partea de Sud-Vest a județului, fiind amplasat pe cursul
mijlociu al râului Jiu, pe malul drept al râului, în zona albiei majore şi a teraselor Jiului la
contactul dintre Subcarpaţii Getici şi Piemontul Getic, la o altitudine de circa 150 m. Rovinari
este al treilea oraş din judeţul Gorj în funcţie de numărul locuitorilor, după municipiile TârguJiu şi Motru.
Primele date despre teritoriul care corespunde zonei oraşului Rovinari sunt încă din
paleolitic, dar prima atestare a satului Rovinari este menţionată în anul 1497 în actele de
întărire sau daniile făcute de Sigismund regele Ungariei sau Iancu de Hunedoara.
Denumirea satului provine de la cuvântul „rovină‖ care înseamnă mlaştină. A fost înfiinţat pe
locul a șase comune şi a devenit oficial oraş la 9 decembrie 1981.
Oraşul Rovinari, împreună cu cartierele sale Poiana şi Vârţ ocupă o suprafaţă de 2.632 ha, şi
aproximativ 13.500 locuitori. Deşi oraşul este nou, în limitele teritoriului său administrativ sau găsit urme materiale de locuire din cele mai vechi timpuri, de tipul cetăţilor geto-dacice
sau al castrelor romane (cetatea de la Vârţ-Rovinari sec. I î.Hr-sec. I d.Hr., tezaurul de la
Poiana-Rovinari, castrul Pinoasa-Rovinari, cula de la Rovinari).
Oraşul Ţicleni este o aşezare apărută şi dezvoltată în jurul exploatărilor din industria
extractivă, petrol şi gaze naturale. Vatra localităţii are la origine un vechi sat de moşneni. A
fost ridicat la statutul de oraş în 1968.
Oraşul Tismana a fost declarat oraş la data de 5 aprilie 2004, conform Monitorului Oficial
Nr. 310 din 7.04.2004. Este atestat prin Hrisovul din anul 1385 de către domnitorul Dan I, iar
în documentele veacurilor al XV-lea şi al XVI-lea (3 septembrie 1841 şi 11 ianuarie 1585)
găsim consemnat „oraşul de la Tismana", ceea ce denotă o dezvoltare timpurie a unora
dintre elementele constitutive ale societăţii urbane în acest perimetru.
Oraşul Turceni este situat la sud de Municipiul Târgu Jiu, la o distanță de 55 km pe drumul
judeţean 673 A pe partea dreapta a râului Jiu, la o altitudine ce diferă între 121 m şi 324 m
faţă de nivelul mării. Astăzi localitatea Turceni se compune din următoarele sate: Turceni,
Jilţul, Murgeşti, Valea Viei, Gârbov şi Strâmba.
Trăsătura caracteristică a satelor localităţii Turceni o constituie aşezarea şi dezvoltarea
acestora de-a lungul văilor formate de albiile Jiului şi Jilţului. Transformări esenţiale în viaţa
satelor localităţii s-au produs în urma legilor date de dormitorul Alexandru Ioan Cuza prin
care satele au fost scoase „la şosea‖.
Pe teritoriul localităţii Turceni la confluenţa Jiului cu Jilţul, la dreapta drumului ce leagă
localitatea Turceni de comuna Brăneşti a fost amplasată în anul 1971 Termocentrala Turceni
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ce urma să aibă o putere instalată de 2.400 MW cu termen de dare în folosinţă în anul 1985
ocupând o suprafaţă de 485 ha din suprafaţa arabilă a comunei.

4.6

Procese de degradare a patrimoniului natural prin agresiune antropică

Agresiunea antropică asupra teritoriului judeţului Gorj este foarte avansată datorită bogăţiei
subsolului, care a condus la un număr foarte mare de exploatări miniere, exploatări ale
petrolului şi ale gazelor naturale. Din acest motiv, minele şi carierele cu haldele de steril,
împreună cu sondele de extracţie a petrolului şi a gazelor naturale, ocupă o suprafaţă mare
de teren iar peisajul este afectat iremediabil în unele cazuri. Se observă că în total sunt
afectate direct de aceste tipuri de exploatări un număr de 32 Unități Administrativ Teritoriale
– UAT (46% din totalul UAT-urilor). Zona Motru-Rovinari este considerată areal cu mediu
critic datorat activităţilor tehnologice.
În monografia Gorjului din anul 1980 era semnalată problema strămutării satelor afectate de
extinderile carierelor de lignit; 60 de sate (din totalul de 380 din judeţ) erau considerate „sate
cu profil predominant agricol, fără condiţii de dezvoltare, fiind afectate de lucrările miniere‖;
aceste sate aveau o populaţie de 16.120 locuitori, adică 7% din populaţia satelor judeţului.
Fără îndoială că această situaţie statistică şi fizică s-a schimbat în timp, dar problemele
ridicate de exploatările miniere au rămas aceleaşi.
După anul 1989 ca urmare a directivelor Uniunii Europene, preocupările pentru protecţia
mediului au devenit componente ale politicilor de dezvoltare. În plus, este necesară stabilirea
efectelor asupra mediului pe care le au activităţile deja instalate. Astfel, impactul asupra
mediului al activităţilor din industria extractivă diferă la exploatările închise faţă de cele aflate
în funcţiune, la primele impunându-se o monitorizare continuă, în timp ce la cele care
funcţionează trebuie luate măsuri speciale pentru a se evita declanşarea unor accidente
tehnologice. În prezent un număr mare de exploatări minere sunt închise sau sunt în proces
de închidere (executate cu fonduri de la Banca Mondială ), clădirile aferente acestora
aflându-se în conservare, precum în cazul obiectivelor: Lupoaia I, Roşiuţa II sud, Rogojelu
P3.
Recepţia lucrărilor de orice categorie pentru obiectivele miniere aflate în conservare /
închidere şi pentru instalaţiile aferente acestora, se efectuează atât la lucrări noi cât şi la
intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări,
modernizări, extinderi, etc.) şi se realizează în două etape: recepţia la terminarea lucrărilor –
RTL şi recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie – RF64.
Recepţionate la terminarea lucrărilor sunt următoarele obiectivele miniere: Mătăsari,
Drăgoteşti, Cojmăneşti, Lupoaia I, Roşiuţa II sud, Rogojelu P3, Lupoaia II, Schela, Ploştina
nord, Boca, Roşiuţa II str.V-Vi inf. şi Fărcăşeşti P1. Celelalte obiective miniere sunt fie în
lucrări parţial nerecepţionate, fie necesită proiecte tehnice şi licitaţii lucrări. Aceste obiective
sunt un potenţial important al judeţului ce poate fi utilizat pentru dezvoltarea altor funcţiuni,
precum: parcuri, zone de căţărare, zone de sport agrement, prin inundare pot forma în
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Conform datelor transmise prin intermediul Consiliul Județean Gorj.
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craterele deschise oglinzi de apă posibil de a fi utilizate în agrementul nautic, zone
expoziționale de tip neconvențional, etc.
Activităţile miniere au impact negativ asupra mediului prin pericolul de explozie, prin pericolul
de surpare a terenului, prin modificarea sistemului apelor freatice, prin depozitarea pe
suprafaţa terenului a minereului şi sterilului, prin activarea transporturilor şi prin activităţile de
încărcare/descărcare a minereului. Activităţile de extracţie din cariere sunt mult mai
traumatizante pentru mediu şi pentru viaţa oamenilor, în esenţă prin distrugerea peisajului
natural şi înlocuirea lui cu un peisaj antropic degradat: eliminarea agriculturii şi strămutarea
satelor; dispariţia florei şi faunei specifice; poluarea solului şi atmosferei; mişcarea taluzurilor
şi a haldelor; modificarea conţinutului apelor freatice; antrenarea pulberilor în atmosferă;
încălzirea haldelor, emanaţiile de gaze toxice şi de fum; activarea transporturilor şi a
operaţiunilor de încărcare/descărcare.
Refacerea peisajului în zonele afectate de activităţile miniere, în zona Ceauru, în zonele
afectate de extinderile de suprafaţă sau de extragerea petrolului şi a gazelor naturale, trebuie
să constituie unul dintre obiectivele majore ale autorităţilor executive, pentru protecţia
patrimoniului natural.
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4.7
4.7.1

Patrimoniul tehnic 65
Patrimoniul tehnic popular tradiţional66

Moara cu şase roţi orizontale („ciuturi"), Găleşoaia şi imagini cu Moara Câlnic

67

Moara cu şase ciuturi provine din satul Găleşoaia (comuna Câlnic), de pe apa râului
Tismana, unde fusese ridicată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prin anumite
particularităţi tehnice şi arhitecturale dar mai ales prin numărul de instalaţii de măcinat, ea
completează seria tipologică a morilor cu ciutura, demonstrând spiritul creator al
constructorilor populari din această zonă care, prin anumite modificări ale instalaţiei
tradiţionale, au reuşit să folosească resursele locale.
Este o construcţie bicelulară, pe piloni de lemn, specializată pentru prelucrarea cerealelor.
Planul construcţiei este tip casă cu două încăperi pe piloni, pardoseala este din lemn de
stejar, pereţii fiind din bârne de stejar, îmbinate prin tăiere şi cioplite în patru feţe.
Învelitoarea este realizată din şiţă de brad.
În prezent, moara se află în incinta Complexului Naţional Muzeal „ASTRA" Sibiu, în sectorul
de tehnici şi mijloace pentru prelucrarea produselor animale şi vegetale în scop alimentar.

65 Sursă: Stănculescu Florea, Gheorghiu Adrian, Petrescu Paul, „Tezaur de arhitectură populară din
Gorj‖ Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1973
66

Date preluate de pe http://monumente-etnografice.cimec.ro și
http://www.scritube.com/geografie/ENERGIA-APEI131617115.php
67

Sursă: http://www.scritube.com/geografie/ENERGIA-APEI131617115.php și

http://monumente-etnografice.cimec.ro
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Moara cu trei roţi orizontale („ciuturi"), Arcani, jud. Gorj

Imagini cu

Moara din
Arcani

68

Moara din Arcani este una dintre cele câteva sute de mori cu ciutură existente până nu
demult în zonele de nord ale Olteniei. Spre deosebire de morile cu ciutură din Banat cele din
Oltenia sunt de dimensiuni mai mari, cu câte trei, patru şi chiar cu șase ciuturi. Moara din
Arcani este prevăzută cu trei instalaţii de măcinat acţionate fiecare de câte o ciutură, o roată
hidraulică orizontală, cu palete (numite „cauce") în forma de lingură, considerată a fi
strămoaşa turbinei lui Pelton. Axul vertical al ciuturii, pune în mişcare piatra numită
‖alergătoare”, prin transmisie directă, fără intermediul vreunui angrenaj. Admisia apei la roată
se face prin trei scocuri, puternic înclinate.
Planul construcţiei este de tip casă bicelulară pe piloni, cu fundaţia realizată din beton turnat,
pardoseală din lemn de stejar, pereţii din bârne de stejar îmbinate prin tăiere şi cioplire.
Învelitoarea este realizată din şiţă de brad. Și această moară, se află în prezent, în incinta
Complexului Naţional Muzeal „ASTRA" Sibiu, în sectorul de tehnici şi mijloace pentru
prelucrarea produselor animale şi vegetale în scop alimentar.
De asemenea, în afara exemplelor de mai sus există și Moara din satul Plopşoru, comuna
Plopşoru, înscrisă in Lista Monumentelor Istorice cu codul GJ-II-m-B-09352, care necesită
intervenţii de restaurare şi consolidare.
4.7.2

Patrimoniu tehnic din sec XIX-XX

Judeţul Gorj nu beneficiază de un patrimoniu tehnic specific din epoca sec. XIX-XX,
recunoscut oficial prin înscrierea în Lista Monumentelor Istorice dar există premize ale
integrării unor elemente tehnice în preocupările şi interesele specific patrimoniului tehnic, a
unor platforme şi a unor zone industriale, a obiectivelor miniere care pot fi reconvertite
funcţional, precum şi a integrării elementelor de inginerie precum podurile.
Stolnicul Constantin Cantacuzino (1700), Schwantz (1721), C.M. Roth (1771), F.Y. Ruhedorf,
au însemnat pe hărţile lor principalele poduri (importante în asigurarea continuării drumurilor
peste cursurile de apă), între care şi cele din Gorj: de la Târgu Jiu, Racoviţă şi Ţânţăreni. În
aceea perioadă mănăstirile au obţinut danie domnească pentru încasarea de taxe la trecerea
peste poduri (vama de Vad sau Brodina). La sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului
XIX, la Târgu Jiu, erau trei poduri principale peste apa Jiului.
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Sursă: http://www.scritube.com/geografie/ENERGIA-APEI131617115.php
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În acest sens construcţia podului de fier peste Jiu69, poate fi păstrată la nivel de memorie a
locului. Început în anul 1894, după planurile inginerilor francezi Dayde si Pille, inaugurarea
podului a avut loc în iulie 1897, fiind numit în epocă „Podul Ferdinand‖ sau „Podul Jiului‖. La
27 octombrie 1916 acest pod a fost „martorul‖ faptelor de vitejie ale cetăţenilor oraşului, care
au rezistat patru ore în faţa încercării germanilor de a pătrunde în Târgu Jiu, până când
aceştia au fost obligaţi să se retragă. Între participanţii la apărarea oraşului s-a aflat şi
cercetaşa Ecaterina Teodoroiu, supranumită mai târziu „Eroina de la Jiu‖.

Imagine cu podul de fier de peste Jiu

70

În urma luptei tipograful Nicu Miloşescu a trimis fetelor sale, refugiate la Bucureşti,
următoarea telegramă: „Nunta a început vineri dimineaţa, ora 8. Musafirii porniră hora de la
Vădeni peste Jiu, de-a lungul digului până la pod. Ospăţul a durat cu toate muzicile până
seara la ora şase, când musafirii îndopaţi de bomboanele noastre au pleznit. În zorii zilei am
pornit noi de-a cuscri către munte cu bravii noştri nuntaşi. Dumnezeu cu noi, suntem toţi
sănătoşi. Al vostru tată, Nicu‖71. Telegrama a trecut prin cenzură la Târgu Jiu și cum în ea nu
s-a găsit „nimic privitor la armată‖, a mers la Bucureşti. La cenzura Marelui Cartier a căzut în
mâna lui Nicolae Iorga, care i-a înţeles tâlcul, dar i-a dat totuşi drumul la destinaţie, dar a
publicat-o în ziarul său „Neamul românesc‖.
În anul 1920, pe partea stângă a „Podului Jiului‖, la intrarea dinspre vest a fost ridicat un
monument după planul arhitectului A. Păunescu, cu o placă comemorativă pe care scrie: „14
octombrie 1916 / Aici bătrânii, femeile, cercetaşii / şi copii Gorjului / au oprit năvala vrăjmaşe,
/ apărându-şi cu vitejie căminurile”. Înainte de 1940 monumentul a fost înnobilat cu doua
tunuri captură de război amplasate câte unul pe fiecare parte a intrării pe pod, păstrându-se
placa comemorativă. Înaintea împlinirii unui secol de existenţă a podului, autorităţile locale
au primit din partea firmei constructoare din Franţa o înştiinţare prin care li se aducea la
cunoştinţă apropiata expirare a perioadei de garanţie a construcţiei. Ca urmare, a fost
construit un pod de beton la circa un kilometru în aval, care a preluat traficul autovehiculelor
grele iar în urma prelevării de probe, specialiştii au pronunţat sentinţa definitivă a podului de
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fier. A urmat demontarea şi construirea în locul său a unui pod din beton cu patru benzi de
circulaţie.
Întâmplător Poşta Română i-a adus podului de fier un ultim „omagiu‖ tocmai în anul în care
acesta a fost demontat, prin reproducerea imaginii sale pe o carte poştală ilustrată, alături de
alte două imagini din Târgu Jiu.
Conform Almanahului Gorjului, Editura „Ager‖ Târgu Jiu, 1999, ulterior trei dintre cele cinci
tronsoane ale „Podului Ferdinand‖ au fost amplasate la circa 400 metri în amonte, făcând
legătura între digul Jiului și insula din mijlocul acestuia.
Tot în categoria patrimoniului tehnic, precum şi în contextul arheologiei industriale, ar putea fi
utilizate şi convertite funcţional pentru implementarea de alte amenajări şi funcţiuni noi, toate
bazele industriale sau obiectivele miniere de suprafaţă sau galeriile şi depozitările, anexele şi
tehnologiile aferente acestei activităţi. Acestea pot fi convertite funcţional în funcţie de
situaţia respectivă în parcuri de agrement nautic (prin inundarea craterelor deschise),
amenajări de căţărare, tabere cu specific ecologic sau de cercetare, zone expoziționale de
tip neconvențional, etc.
Arheologia industrială72 a apărut ca disciplină în contextul cultural englez al anilor 1950 sub
impulsul primelor studii dedicate revoluţiei industriale. Decisiv în afirmarea acestei discipline
a fost apariţia în anii `60 a publicaţiei „Journal of Industrial Archaelogy‖ şi a primului proiect
de parc - muzeu, Coalbrookdale în Anglia. Arheologia industrială este o disciplină relativ
nouă care interacţionează cu economia, urbanismul şi istoria artei. Pe de o parte sunt
concentrate interesele care se ocupă de conservarea şi protejarea spaţiilor productive
abandonate, pe de altă parte, edificiul industrial este privit ca un document pentru studiul
interdisciplinar.
Obiectul de patrimoniu industrial, ca document, poate oferi răspunsul la o serie de întrebări
cu privire la condiţiile de lucru, inovaţie tehnică, mod de producţie, mecanism administrativ,
posibil de a fi aplicat şi în cazul patrimoniului minier gorjean. În acest sens este de amintit
mina de antracit de la Schela care este singulară în Europa din punct de vedere al tipologiei
puţurilor şi galeriilor, precum şi al posibilităţii utilizării acestora pentru vizitare, explorare şi
punerea în valoare a utilajelor tehnologice deţinute.
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5

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ÎN JUDEŢUL GORJ – PATRIMONIUL
CULTURAL MATERIAL ŞI IMATERIAL

Studiul antropologic este construit pe două repere principale: patrimoniul imaterial specific
legat de practicile sociale, tradiţii, obiceiuri, care particularizează zona culturală a Gorjului şi
patrimoniul cu caracter antropologic privind populaţia locală, ca elemente importante de
patrimoniu şi peisaj cultural.

5.1

5.1.1

Fondul tradiţional istoric şi etnografic. Tradiţii, obiceiuri, cutume ca
elemente de modelare a modului de viaţă al oamenilor.

Patrimoniul imaterial. Elemente de peisaj cultural şi practici sociale tradiţionale

Un aspect important legat de tradiţiile gorjene este legat de întemeierea vetrei şi a moşiei
satelor, fenomen relaţionat cu o serie de acte rituale. Din datele culese, în judeţul Gorj se
practică împlântarea părului sau stâlpului pe locul ales de întemeiere (satele Brătuia,
Olteanu) şi ocolirea locului cu o greutate în braţe sau călare pe un animal (satul
Peştişani). S-au întâlnit cazuri în care domnitori români au fost menţionaţi în tradiţiile de
întemeiere: Alexandru Ioan Cuza (Dumbrăveni, Valea cu Apă).
Obiceiuri de recunoaştere, fixare şi rezolvare a pricinilor de hotar pe teritoriul judeţului
Gorj:
 Satul Peştişani: se jura cu brazda de pământ pe cap; e stabilea mărimea satului după

distanţa pe care o putea străbate un om călare sau pe jos timp de o zi sau o zi şi o noapte.
 Satul Brătuia: se dădea ocol hotarului cu o brazdă de plug.
 Satul Brăneşti: se cărau în spate o piatră, un sac de pământ sau un om din centrul satului

spre hotarul cu altă aşezare pentru a se stabilii mărimea moşiei.
S-au descoperit urme care demonstrează că unele sate şi-au părăsit vetrele vechi. Acest
fenomen a avut cauze diverse: condiţiile geografice nefavorabile (satul Olteanu), ieşirea din
devălmăşie (satele Brătuia, Berleşti), măsurile administrative şi de sistematizare (satele
Dumbrăveni, Stoina), dorinţa locuitorilor de a se apropia sau depărta de căile de comunicaţie
(satele Prigoria, Valea cu Apă), cauze necunoscute (satele Brăneşti, Borăscu). De
asemenea, există toponime care indică vatra aşezărilor părăsite: silişte (satul Valea cu Apă),
cetate, locul zis al uriaşilor: Stoina.
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5.1.2

Crăciunul73

Obiceiul colindatului, denumit în regiunea Gorjului şi „Piţărăi‖ se practica în special în ziua de
ajun: „Se colinda din ajunul Crăciunului (dimineaţa, ziua), în noaptea de Ajun, în prima şi a
doua zi de Crăciun (toată ziua până seara)”, „în ziua de Ajun, dimineaţa, de la ora cinci până
seara”, „în ziua de Ajun şi în noaptea de Ajun”.
Colindau în special copii, cărora li se alăturau, în funcţie de zonă, femei şi bătrâni: „Se aduna
la capul satului multă lume, mai mult copiii şi bătrânii, şi porneau la colindat ca un singur
grup. Uneori grupul era însoţit de lăutari (viorişti), dar mai mult se mergea cu fluiere”.
Colindatul se făcea în tot satul cu torţe de coajă de cireş şi bâte de alun lucrate, cu care, în
mod tradiţional, se descânta şi se scormonea în foc: „Colindătorii se adunau în capul satului
şi de acolo începeau colindatul. Făceau făclii din coajă de cireş şi bâte de alun lucrate la foc,
cu decor în formă de spirală” ; „Colindatul începea din capul satului, şi femeile ieşeau să
împartă la colindători” ; “Fiecare ceată de piţărăi mergea în colindeţe pe sectorul ei [pe
diverse uliţe] şi colinda în curte, în casă. Copiii plecau de la apusul soarelui şi aveau torţe din
coaja de cireş şi se întorceau seara cu torţele aprinse. În ziua de Crăciun se colinda pe la
vecini” ; “50-60 de piţărăi cu un vătaf, descântau în foc şi făceau urări. Se aşezau pe pat să-i
stea [gazdei] cloşca pe oua”, “Scormoneau în foc cu colindul [băţul] pe care unii colindători îl
purtau în mâini şi urau”.
În semn de mulţumire pentru urări, colindătorii primeau de la gazde fructe şi colaci (colindeţi)
şi/sau vin, tipul darurilor variind în funcţie de zonă: „Bani, nuci, mere, colaci. Se zicea: Care
nu dă colindeţi/Să-i facă casa bureţi ; „Mere şi pere, ţuică, colindeţi făcuţi în casă. Se făceau
350 de bucăţi. Se mai numesc şi colinde de grâu. Acum se cumpără chifle şi cornuri” ;
„Daca omul nu avea fructe, colaci, ieşea cu hârdăul cu vin şi dădea de băut la piţărăi” ;
„Mere, colăcei numiţi piţărăi pe care-i dădeau seara la colindeţi, băutura la cei mărişori,
carne de porc şi colinde (beţe de alun decorate). În ziua de Crăciun, colindătorii primeau
caltaboşi, un colac şi o colindă: un bastonaş din lemn de alun curăţat de coajă, lung de un
metru, decorat prin afumare (băţul se înfăşura cu tei şi se afuma cu o torţă. Apoi desfăşurau
teiul şi partea care a fost acoperită cu tei rămânea albă, cealaltă parte se înnegrea).
Colindătorii păstrau bastonul (colinda)”.
Apoi colindătorii, numai „copii şi flăcăi de la 10 la 20 de ani. În grupul de stea erau şi şaseopt irozi”), special costumaţi cu „Cămăşi albe de costum naţional, cu căciuli înalte (topuri),
uneori cu coroniţe pe cap”, “Cu haine curate după portul satului, cu căciuli mutate şi
bastoane de alun”, mergeau la urat cu Steaua, din Ajunul Crăciunului până în Ajunul
Bobotezei. Steaua purtată era „Stea din lemn în cinci colţuri, îmbrăcată în hârtie colorată.
Erau lipite poze sau pictate icoane. În centru era Naşterea Domnului”. Colindatul se
desfăşura mai întâi afară, apoi în casă („Întâi în curte,apoi erau chemaţi în casă, în faţa
icoanei”).
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5.1.3

Capra74

Capra, denumită şi hoarca, este o tradiţie relativ recentă, care se întâlneşte atât la oraş, cât
şi la sat: „Este un obicei recent, apărut prin 1962”, „Jocul caprei nu a fost specific satului, a
apărut după ultimul război mondial. Azi se joacă Căpriţa”.
Tradiţie practicată numai de băieţi de Crăciun şi de Bobotează, capra include cel puțin două
persoane, dintre care una mascată joacă rolul caprei, iar celelalte bat din palme şi recită
colinde: „erau două personaje principale: capra şi conducătorul caprei, care primea darurile
de la gazde. Capra era acoperită cu o velniţă şi cu faţa mascată. Celalalt era în costum
obişnuit, nemascat”, „doi-trei oameni cu fluiere, capra [avea] mască din carton, barbă de
cânepă şi urechi din carton, ciocul din lemn, corpul acoperit cu un ţol”, „capra clămpănea
mereu fălcile de lemn, conducătorul de capră spunea refrenul «Ţac, ţac, căprită ţac» recita
colinde”, „cei doi băieţi care duceau capra cântau şi băteau din palme, capra juca şi
clămpănea din cioc, ca barza”.
5.1.4

Mărţişorul75

Mărţişorul, numit în Gorj şi Dragobete sau Cap de primăvară, tradiţie care există în multe
zone ale ţării, obişnuia a fi împletit în casă din fire de lână, în culorile alb şi roşu sau albastru,
şi purtat întotdeauna împreună cu o cruciuliţă, atât de fete, cât şi de băieţi: „cruciuliţă şi aţă
roşie sau albastra”, „se împletea în casă fir subţire de lână, alb şi roşu şi se punea la mână şi
la gât”, „cruciuliţa era cumpărată, şnurul era lucrat în casă”, „mărţişorul era o cruciuliţă
agăţată pe aţă albă şi roşie, lucrat în casă”, „se punea aţă roşie împletită cu alb, de care se
agăţa bănuţ sau cruciuliţă, lucrate în casă”, „se purta şnur colorat alb cu roşu şi o cruciuliţă,
sau numai şnur cu ciucuri la capete, lucrat în casă”.
Potrivit tradiţiei, Mărţişorul se poartă toată luna Martie, apoi se pune într-un pom înflorit:
„Purtau toată luna martie, până înflorea piersicul. Când scoteam mărţişorul de la gât, nu
trebuia să mă vadă alte fete ca să nu-mi fure frumuseţea. Puneam mărţişorul pe un piersic
sau un vişin înflorit, să fim frumoase. Şi azi mai fac aşa unele fete”, „ la sfârşitul lunii martie
mărţişorul se punea pe un corcoduş, piersic sau mărăcine înflorit, ca fata să aibă faţa
frumoasă ca floarea, să nu se păteze peste vară”.
5.1.5

Sânzienele

La sărbătoarea de Sânziene sau Drăgaica, în ziua de 24 iunie, se obişnuia ca femeile să
culeagă toate plantele medicinale pe care era bine să le aibă în casă; acesta era, de
asemenea, prilej de întâlnire pentru toată familia şi tot satul, pentru că în multe zone ale
Olteniei era considerat periculos a se munci în această zi, pentru că, aşa cum plantele nu
mai cresc de la această dată şi orice lucru realizat în această zi va da înapoi: „Femeile
74
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bătrâne culegeau floare de sânziană, romaniţă, sunătoare, coada şoricelului pentru ceaiuri;
rodul pământului sau rodul castraveţilor se punea în grădina de zarzavat ca să crească
castraveţii; cu planta Muma Pădurii se afumau copiii care plângeau noaptea” ;” femeile
culegeau buruieni de leac: spurcul pentru reumatism, pieritoare pentru orice boală, poala
Maicii Domnului, buruiană de zmeu pentru boala copiilor, buruiană de Muma Pădurii pentru
orice boală. Mai culegeau buruieni pentru farmece: plesnitoare şi de întorsătură, de
dragoste; „Fetele şi femeile culegeau toate plantele pe care era bine să le aibă în casă.
Copiii care plângeau erau afumaţi cu Muma Pădurii, în răsadurile de castraveţi se punea o
mată (o plantă) ca să crească bine, iar la cele de varză se punea creangă de arin”; „Fel de
fel de floricele (sânziene) şi buruieni de leac pentru ceaiuri, culese de fetele mari şi de flăcăi”;
„Culegeau buruiana de sânziană pentru că fereşte de necazuri şi plante medicinale”; „Fetele
făceau din sânziene coroane mari prin care treceau când mergeau la horă, să fie văzute cum
sunt văzute florile”.76
5.1.6

Călușul

Obiceiul Călușarilor, Călușul (‖ca la șaue‖ – ‖șureanu‖) este un dans inițiatic străvechi
arhetipal. Căluşul e un zeu cabalin, implicat în naşterea şi sfârşitul ciclic al timpului. Obiceiul
Căluşarilor se practică în săptămâna Rusaliilor, mai ales de către bărbaţi, în număr impar,
care întruchipau diferite personaje: Mutul, Vătaful, Ajutorul de Vătaf, Stegarul, Căluşarii. Un
număr impar de bărbaţi selectaţi de Vătaf, se legau prin jurământ să intre în ceata
călușarilor, treci, cinci, șapte sau nouă ani.
După depunerea jurământului căluşarii devin personaje sacre, care păstrează taina. Din
ceata căluşarilor puteau să facă parte şi femei, dar ele nu puteau afla taina jurământului. Ele
se numeau crăiţe şi în timpul jocului se aflau între doi căluşari. Crăiţele care joacă în căluş
au fost consemnate pentru prima dată la Peşteana de Jiu (Gorj), deşi jocul crăiţelor e
cunoscut pe o arie mai largă în Oltenia.
Existenţa căluşului mixt (bărbaţi şi femei) în Gorj este consemnat în cercetările profesorului
Liviu Poenaru. Aria de manifestare este în zona de tranziţie a judeţelor Gorj, Mehedinţi şi
Dolj, pe cursul inferior al Gilortului, în raza localităţilor Ţânţăreni şi Turburea. În afara rolului
magic, femeile aveau obligaţii stricte în timpul dansului: culegerea bâtelor, preluarea şi
retransmiterea de către vătăşiţă a comenzilor vătafului, purtarea steagului de către cea de a
doua căluşiţă.
O descriere a Căluşului mixt din Gorj a făcut-o Tudor Arghezi în tableta „Căluşarii", vol.
„Tablete de cronicar", Editura ESPLA, 1960, pag. 246-247, consemnările făcând referire la
anul 1947: "De ziua Moşilor, iată-i jucând în privelişte căluşarii, gorjenii iscusiţi în aruncarea
bâtei şi a saltului după ea. Panglicile pălăriilor flutură, trupurile zvelte se încovoaie, flăcăii
hăulesc. Prăjina care figurează stindardul, e gătită-n vârf cu snopul de usturoi şi trece dintr-o
mână în alta cu o elasticitate elegantă de lance. În timpul dansului, la vioară, se prinde un
vârtej de libelule îmbrăcate ţărăneşte, cu zornăitoare la opinci. Călcătura călcâiului e
caracteristică, sprintenă ca pe Columna traiană, în ghirlanda căreia spirală se povesteşte
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imperiul patricienilor, amestecaţi în hora de piatră cu sclavii şi plebeii. Sunt 20 sau 25 de
căluşari de la Jiu."
Căluşarii din Gorj foloseau steagul de la biserică în timpul jocului. Costumul este specific
zonei, dar are şi elemente specifice (panglicile, clopoţeii). Căluşul din Gorj avea menirea
îmbunării spiritelor, pentru vindecarea celor suferinzi, deci poate fi considerat un dans sacru
ancestral cu rol terapeutic77. Este un dans cu nuanţă ritual-magică, vioi şi acrobatic,
îmbinând solemnul cu comunicativul. Căluşul se înscrie în Gorj în rândul jocurilor ritualmagice, arhaice, cu unele interferenţe cu descântecul şi "Gurbanele" (făcute de rudari,
pentru cei luaţi de sfinte, care au rămas ‖damblagii de vreo mână, de vreun picior, sau de
cine ştie ce‖, conform lui C.S. Nicolăescu-Plopşor.
Şi căluşarii erau chemaţi la locuinţa celor „luaţi din Rusalii” şi ‖pociţi de cele sfinte‖, ca prin
jocul lor şi prin descântec, fie îmbunând răul, fie speriindu-l, vor putea vindeca suferindul:
„Bolnavul era aşezat pe o pătură (sau adus pe pătură). În jurul bolnavului, căluşarii jucau
hora căluşarilor, învârtită de trei ori, când vătaful atingea, uşor cu ciomagul, pe bolnav. A
patra oara se juca hora de mână, în care intra gazda şi bolnavul. După aceasta horă,
bolnavul pleca pe picioarele lui; „Femeia cu copil mic venea ca să-l joace căluşarii, să fie
sănătos”. Steagul, sau Ciocul Căluşului era confecţionat din elemente cu valoare simbolică:
„În vârful unei prăjini de doi-trei metri se fixa o păpuşă, un prosop cu flori de tei, pelin şi
usturoi”, la care se adăuga drăgaica şi un prosop cu cusături frumoase. Prin tradiţie, steagul
trebuie îngropat: „Se întâlneau la vătaf acasă, se împărţeau banii. Se îngropau aşchii din
băţul mutului, se îngropa steagul”.78
Jocul căluşarilor gorjeni din zona Turburea, Ţânţăreni încorporează şi funcţia distractivă, prin
executarea de către personajul numit Mutul, a unor figuri comice, paşi şi salturi acrobatice. În
componenţa căluşului gorjean erau întâlnite trei jocuri: „Plimbarea prin căluş", „Floricica" şi
„Creiţele". Predomină mişcările de picioare cu paşi simpli, paşi bătuţi (cu talpa, vârful şi
tocul), sărituri, pinteni, bătăi din palme. În joc sunt frecvente mişcările cu accesorii.
Căluşarii umblau prin toate satele judeţului, iar cei care asistau la jocul lor aveau o prezenţă
activă, prinzându-se în joc în ideea că acela care joacă în căluş va fi ferit de boală. La Şipot
se credea că acela care se prinde în hora căluşului trebuie să joace în următorii trei ani.
La Aninoasa era bine ca atunci când vine căluşul, să joci în hora de mână pentru a fi ferit de
lovituri sau de ‖poceli‖. Tot pentru sănătate era bine să păstrezi usturoi, sare şi pelin, ”jucate‖
de căluşari. Sarea de la căluş era bine să fie dată la vite şi chiar la oameni în bucate, iar
usturoiul şi pelinul se puneau la brâu toată săptămâna Rusaliilor.
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5.1.7

Paparudele

Sunt expresia unui joc ancestral cu valenţe cosmice, un obicei de invocare a ploii care s-a
practicat iniţial la echinocţiul de primăvară, apoi în cea de a treia zi de joi după Paşte, în scop
preventiv, în ideea asigurării ploilor necesare creşterii plantelor şi rodirii recoltelor: „Vara se
cerea cerului să aducă ploaie”; „Vara, când era seceta mare, era credinţa că dacă umbla
Paparuda, vine ploaia”.79
În decursul vremii, obiceiul a devenit ocazional iar practicarea lui s-a făcut numai în situaţii
de secetă prelungită. Paparuda este o modalitate de invocare a ploii de către o ceată
feminină formată din fete curate, împodobite cu boji, care sunt udate în timp ce dansează
după un text ceremonial cântat: „Paparudă, rudă / Ieşi afar' de udă / Cu găleata, leata / Peste
toată ceata / Cu ulcior, ulcior / Peste tot popor... / De joi până joi / Să dea nouă ploi, / De
marţi până marţi / Să nu contenaţi' / Ploile se varsă / Oamenii la masă / Să cemem cu ciuru' /
Să umplem pătulu' / Să cernem cu sâta / Să umplem tăgârţa".
Obiceiul era practicat de fetiţe şi sunt reprezentante ale copilelor preotese zamolxiene,
vestale, iar jocul este de tip matriarhal. Puteau fi copile de români sau de rudari, frumoase,
vesele şi cu armonie interioară.
La joc participau, în funcţie de tradiţie, fete, câteodată şi băieţi, care purtau fustă de boji, şi
se plimbau, dansau şi cântau prin sat, aşteptând să fie udaţi cu apă de săteni: „ [Paparudele
erau acoperite] cu frunze, lujere, tufe de boji verzi, înşiraţi pe o sfoară şi puşi la brâu, ca o
fustă până la genunchi. De la brâu în sus erau dezbrăcate, cu picioarele goale, cu capul gol”;
„Bojii sunt legaţi cu vârfurile în jos că să se scurgă apa; „De obicei se învelea cu boz peste
capul gol. Uneori băiatul îşi mai păstra cămaşa”; „Cu frunze de ferigă sau bozie peste
cămăşi”; „Cu bozie, îmbrăcăminte zdrenţuroasă. Unii băieţi purtau cârpe negre cu găuri la
ochi, să nu fie recunoscuţi”; „Paparudele umblau pe uliţă, strigau oamenii la poartă, care
ieşeau şi le udau. Paparudele se învârteau şi cântau şi la sfârşit aruncau bojii în apă sau în
ciutură”; „Le stropeau cu apă, dar şi Paparudele umpleau de apă toţi trecătorii”.
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Paparudă în satul Dobriţa, Județul Gorj
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La Godineşti, paparudele erau înnegrite pe faţă. Oamenii ieşeau cu apă, udau paparudele şi
le cinsteau cu făină, mâncare, bani, având credinţa că în curând va ploua. Femeile
însărcinate fugeau din calea paparudelor, dar acestea le urmăreau să le ude, ori să le verse
apa, ca să plouă.
5.1.8

Caloianul

În cea de a treia zi de marţi după Paşte, în Gorj s-a practicat înainte de anul 1900, obiceiul
Caloianului. În timp acesta s-a manifestat ocazional în vremea secetei, ori a ploilor
abundente. Caloianul a fost la origine un rit consacrat zeului naturii şi vegetaţiei, care s-a
diversificat complementar prin riturile „tatăl soarelui", de invocare a ploii şi „mama ploii" de
alungare a precipitaţiilor. Înmormântarea unuia dintre cei doi zei patroni, al secetei, respectiv
al ploii, presupune învierea celuilalt.
În Gorj, obiceiul a fost cunoscut sub denumirea de Păpușile, iar existenţa sa a fost
consemnată de Nicolae Densuşianu prin „Răspunsurile la Chestionar" în localităţile Bârzeiul
de Pădure, Pojaru, Slobozia, Urdari. Existenţa obiceiului în localităţile menţionate, aşezate în
zone depărtate una de alta, constituie o dovadă a răspândirii acestuia în tot judeţul la
sfârşitul secolului al XlX-lea. Descrierea de către informatorul chestionat din Bârzeiul de
Pădure era reprezentativă pentru manifestarea obiceiului: „Se făceau două păpuşi din
pământ: una cu chip de bărbat (Tatăl Soarelui) şi alta cu chip de femeie (Muma Ploii). La
secetă Muma Ploii se îngropa în pământ în credinţa că vor da ploi să ude pământul, iar Tatăl
Soarelui era aruncat în apă, în credinţa că soarele va fi udicios.”
La ceremonialul asemănător oricărei înmormântări, participau trei fete, care jeluiau păpuşile
sacrificate, după un text devenit tradiţional: „Aoleo, Muma Ploii, Mai învie odată Şi dă-ne pe
pământ Ploaia îmbelşugată."; „Aoleo, Tată de Soare, Mort te punem în vâltoare, Mai
schimbă zilele călduroase, Să dea ploile mănoase". La Pojaru, când era secetă mare era
înmormântată păpuşa femeie din pământ galben (humă), iar la ploi prea multe, ca să se
oprească, era sacrificată ritual păpuşa bărbat, care se credea a fi Sfântul Ioan. La Slobozia,
Muma Ploii era îngropată cu jale de fete, iar după trei zile era dezgropată tot de ele şi dată
pe apă. Astfel, se credea că vor porni ploile.
5.1.9

Lăsatul Postului mare (al Paştelui)

Cuprinde manifestările legate de schimbarea timpului (echinocţiul de primăvară). Venirea
primăverii e marcată de lăsatul postului cu manifestările de bucurie prin strigare şi petrecere,
înaintea unei interziceri de şapte săptămâni prin post, la mâncarea de dulce şi la distracţii ale
comunităţii. Bătrânii din Leleşti îşi amintesc de preotul Grigore Bârdan, care nu accepta hore
în postul Paştelor, amatorii de astfel de distracţii fiind alungaţi. Posturile moştenite din religia
lui Zamolxis, au fost gândite ca modalitate de purificare trupească, aceasta realizând cadrul
propice reculegerii oamenilor înaintea marilor sărbători ale anului.
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Şi la gorjeni cu opt săptămâni înainte de Paşte era lăsatul postului de carne, iar după o
săptămână se intra cu adevărat în post prin lăsatul postului de brânză. De aici a rămas şi
zicala referitoare la durata acestui post: „șapte săptămâni şi cu a brânzei opt". Manifestarea
distinctă şi predominant spectaculoasă la cele două ‖lăsături de sec” este strigarea peste sat,
făcută de copii ori de tineri, la care alături de strigături cu puternic accent moralizator şi
satiric, se fac şi urări de belşug în casă şi pentru recolta câmpului.
În monografia localităţii Căleşti (comuna Stăneşti), se dă următoarea explicaţie obiceiului
strigării peste sat: „Se ştie că romanii, când au cucerit Dacia şi s-au aşezat întrânsa, n-au
găsit pământul pustiu, ci locuit cu daci, având aşezări statornice în oraşe şi sate. Dar
romanii, ca oricare cuceritori prin forţă şi uzurpatori, nu puteau trece în ochii dacilor decât ca
vrăjmaşi, cum era şi natural, căci aceştia le luaseră din mână puterea administrativă şi le
micşoraseră şi spaţiul vital”
Romanii au alcătuit şi ei sate şi le-au aşezat printre satele dace, căutând încontinuu să
stabilească legături de prietenie sau chiar de rudenie cu dacii, dar aceştia nu consimţeau în
ruptul capului, ci menţineau veşnic o atmosferă duşmănoasă faţă de cotropitori.
În ajunul Anului Nou roman (ultima zi a lui februarie), ei ieşeau la hotare şi seara, prin
ajutorul focurilor aprinse, chemau pe cei din satele dace, ca să le comunice dorinţe de-ale
lor, în vederea viitorului trai bun de peste an. Cuvintele ce le strigau erau exact cele ce se
strigă şi astăzi, numai că aceia ce le strigă acuma, nu-şi dau socoteală de rostul şi
însemnătatea lor:
‖- Ausi, morem ausi? : Aveţi plăcere să cunoaşteţi voinţa noastră? / - Cette, morem cette!:
Arătaţi dorinţa, arătaţi!"
Şi astăzi în Căleşti, la „lăsatul postului de Paşti", seara, se fac „opaiţuri", adică, la hotare se
adună flăcăi şi fete şi fac horă. Aci, se leagă într-o prăjină bifurcată un snop de fân şi i se dă
foc, apoi se ridică sus şi se strigă: „Auzi, măre, auzi! / Ce ţi-e, măre, ce ţi-i? / Cutare sau
cutare lucru...". Aici se spune o dorinţă de îndeplinit, sau altceva, bunăoară : „Uite, fata
cutare, din cutare loc, Vrea să facă o punte din argint Până la băiatul cutare, din cutare loc".
La Godineşti, de lăsatul secului de Paşte, se ieşea în prispa casei şi aşa pe întuneric strigau
copiii cât şi bătrânii: ”Aoş, măre, aoş! ”(Auzi, măre, auzi!). De la o alta casă, li se răspundea
tot cu glas tare: ‖Ce ţi-e, măre, ce ţi-e?” Atunci, acela ce a strigat, făcea urare de an bun la
vară: ‖Pe unde o merge plugul să meargă ca untul, pe unde o trece sapa să meargă ca apa;
cofragii să fie cât fagii, drugile ca turugile, dovleci peste dovleci, nu ca acu cu vrejii goi; sau
la mine să fie aşa şi la tine aşa. Despre găini: găinile mele ouătoare şi ale tale
cotcădăitoare”. Se mai ‖arunca” şi câte o glumă de păcăleală, stârnind hazul celorlalţi, care
numai se auzeau, dar nu se vedeau, căci era noaptea târziu.
Obiceiul aprinderii focurilor la lăsatului postului de Paşte este practicat şi astăzi în tot judeţul,
dar strigarea peste sat, se mai păstrează doar în puţine localităţi. La Preajba, strigarea se
rezuma în principal la legăturile sentimentale dintre tineri, prevestind viitoarele căsătorii de
întemeiat după Paşte. Această întemeiere de casă nouă era exprimată metaforic prin podul
de mătasă ori cel de dovleţi: "- Aii Mori? / - Ce ţi-e Mori! / - Să facem un pod de mătasă De
la... din casă! / - Şi altul de dovleţi Pân' la... în ungheţi! / - S-oface, nu s-o face, Dar lor tare le
place!”
Erau strigate şi fetele bătrâne ori erau satirizate şi legăturile sentimentale (simpatiile) dintre
cei căsătoriţi. Chiar dacă se stârneau hohote de râs, nimeni nu se supăra. Dimpotrivă, de la
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hopăiţat, unde era prezentă aproape toată comunitatea satului, plecau acasă necăjiţi numai
cei nestrigaţi (nebăgaţi în seamă).
La Novaci, Polovragi, Bumbeşti-Piţic, focul aprins se numeşte bâldăuţ, iar strigarea peste sat
are conţinut satirico-ironic izvorât din realitate: "Aii Mori / Cine are ochi să vadă / Pe Măria
cum piere / La Ilie în coşere, / Acolo se culcă / Acolo se scoală"; "Găinile noastre ouătoare /
Şi-ale vecinei cutcurezătoare"; "Dintr-un cârd de noateni buni / Mi-a făcut numai călţuni"
(pentru ironizarea risipei).
La Borăscu, strigăturile satirice făcute la adresa unor localnici nu rămâneau fără urmări, cei
care strigau fiind pândiţi de acei ironizaţi şi bătuţi cu pietre, dacă nu aveau o cale strategică
de retragere. O variantă a aprinderii opaiţelor la strigarea peste sat este paleața, obicei
practicat în satele Murgeşti şi Gârbovu. La lăsarea postului de Paşte, seara, într-un loc pe
deal, se strângeau tineri şi bătrâni care pregăteau aprinderea unui foc: înfigeau în pământ o
prăjină mare (păleaţă), adunând lângă ea surcele, mărăcini, coceni, paie, lemne, etc., cărora
le dădeau foc. Aveau loc distracţiile în jurul focului. Când flăcările se micşorau, începeau
strigăturile cu conţinut ironic, satiric la adresa unor persoane din satul respectiv: fete, flăcăi
mai în vârstă necăsătoriţi, alte observaţii culese în timpul anului din viaţa satului: "O, cânepă
de vară / 'Naltă cât casa, / Moale ca mătasa, / A cinului, vecinului, / Mare ca racul / Aspră ca
dracul".
În final se încingeau jocuri, cântece la instrumente muzicale şi veselie la un pahar de
băutură. După terminarea strigării la focul opaiţelor, ori mai recent cu mâtâcile aprinse (mingi
din cârpe, legate cu sârmă şi muiate în gaz), urma hora. De la horă oamenii mergeau acasă
şi se aşezau la masa lăsatului de post. La lăsatul postului de carne se mâncau preparate de
porc, mai puţin piftie, să nu ‖te ia frigurile vara‖. Ciorba era nelipsită de la masă şi trebuia
mâncată toată, altfel, se credea la Godineşti, că ‖te prindea ploaia la aratul de primăvară‖.
La Borăscu şi la Bolboşi oamenii se sculau chiar şi noaptea să termine ciorba, din aceleaşi
considerente. La Leleşti nu se mânca deloc ciorbă, ca să nu plouă vara, când erau oamenii
la sapă. Tot aici masa rămânea neridicată, iar lampa aprinsă până a doua zi, în speranţa că
vor veni şi morţii să se ospăteze. În zona sud-vestică a judeţului, resturile de la masa
lăsatului postului erau aruncate a doua zi pentru păsările cerului în speranţa că nu vor strica
în vară şi în toamnă culturile. Oalele în care se gătea mâncarea de dulce la lăsatul postului
de carne, erau puse bine, fiindcă opt săptămâni nu mai erau folosite, iar străchinile şi
lingurile erau opărite să nu se ‖dedulcească” oamenii.
Săptămâna brânzei, dintre cele două lăsate de post se mai numea în Gorj şi Săptămâna
Nebunilor, fiindcă „era vremea în care toţi nebunii pornesc a se însura". După această
săptămână, până la Paşte, nu se mai făceau nunţi. În joia din Săptămâna Brânzei se ţinea
prin nelucrare ‖vlasul ochilor‖. La Arjoci şi Godineşti, dar şi în alte sate din judeţ, femeile nu
coseau în această zi, fiind rău pentru boala de ochi. La lăsatul postului de brânză, după ce
veneau de la opăiţat, dar înainte de a se aşeza la masă, femeile dădeau ouă şi brânză de
pomană, iar la Runcu li se dădeau şi la aceia care strigau.
În satele de pe Valea Jaleşului, la fel ca şi la lăsatul postului de carne, după ce ai casei se
ospătau, masa rămânea neridicată, iar lampa aprinsă toată noaptea în credinţa că se vor
ospăta şi morţii casei. A doua zi de dimineaţă nevasta aduna resturile rămase şi din bătătură
(curte), şi cu ochii închişi le arunca peste cap sub semnul crucii, zicând: „Năreţi, lupilor! /
Năreţi, vulpilor! / Năreţi, dihorilor! / Năreţi, urşilor! / Năreţi, păsările cerului!..., asta să vă fie

101

mâncarea pe tot anul din casa mea şi din bătătura mea!" Se credea că astfel se vor
preîntâmpina pagubele în vite şi recolte.
Luni dimineaţa erau spălate cu leşie toate vasele, dar şi clanţele uşilor, să nu mai rămână de
de dulcele. În dimineaţa lăsatului de post la Raci, Negomir, gospodarii duceau seminţe la
biserică şi le lăsau la slujbă până le luau să le amestece cu cele de pus în pământ. Separat
se ducea la biserică şi grâu, care se amesteca apoi cu cel din hambare, să fie pâinea sfinţită.
În dimineaţa lăsatului postului de brânză era zi de veselie. În satele de pe Valea Jaleşului şi
la Leleşti se făceau vârtejuri şi ţuţăici, petrecându-se toată noaptea, obicei ce se păstrează şi
astăzi în partea de nord a satului Leleşti. Vârtejul este făcut dintr-o bucată de lemn solid,
bine fixată în pământ având cam trei metri înălţime, pe capătul căreia se montează o altă
bucată de lemn, în plan orizontal, tot de vreo trei metri, care are o gaură la mijloc, putânduse învârti pe capătul celei verticale. Bucata orizontală are la cele două capete câte o prăjină,
atârnând, şi un „cui" de lemn pe care cei ce doresc să se rotească pot pune picioarele. Doi
băieţi sau două fete, sau un băiat şi o fată, se urcă în vârtej, iar al treilea manevrează, prin
învârtire, bucata orizontală imprimându-i o viteză ameţitoare.
„Tuţaica" este o prăjină cu cârlig la un capăt. Se agaţă cu cârligul de o creangă puternică a
unui nuc sau cireş mare, lăsându-se la capătul celălalt, sau la jumătate de metru de pământ.
La capătul de jos are un cui orizontal pe care se pun picioarele. Printr-o mişcare de
balansare a corpului, prăjina se mişcă înainte şi înapoi, ajungând la crengile pomului, adică
aproape în poziţie orizontală. Urmau şapte săptămâni de post, dar şi nădejdea ajungerii cu
sănătate la sfânta şi marea sărbătoare a Paştelor.
5.1.10 Săptămâna nebunilor. Joia nepomenită. Gadinele.
Săptămâna Nebunilor este conform Răspunsurilor Chestionarului lui Nicolae Densuşianu, la
sfârşitul Cârnelegilor, adică în Săptămâna Brânzei. La Roşia-Jiu Săptămâna Brânzei este
numită Săptămâna Nebunilor, fiindcă în această săptămână dau zor să se însoare numai
proştii satelor. Conform tradiţiei populare în an sunt trei joi nepomenite: cea din Săptămâna
Brânzei, cea din Săptămâna Luminată şi cea din Săptămâna Rusaliilor. În joia din
Săptămâna Brânzei încep şi Gadinele, care durează joi, vineri şi sâmbătă. Gadinele, se
credeau a fi nişte jivine dăunătoare. În satele de păstori din judeţ, sărbătoarea era ţinută să
nu fie prădate de lupi şi de urşi, turmele de vite.
5.1.11 În Postul mare
Prima săptămână din Postul Mare este numită în Gorj şi Săptămâna Mare. Zilele erau toate
de sărbătoare şi aveau menirea pregătirii pentru ciclul pascal prin restricţii, care respectate
asigurau binele personal şi al casei. La Bolboşi şi Borăscu, prima zi de luni din post se
numea Lunea Ciorilor. Oamenii mâncau boabe fierte în credinţa că păsările cerului nu le vor
scoate sămânţa semănată.
Marţea primă din post era denumită Marţea Trăsnetelor şi se ţinea la Godineşti şi la Pojaru
de Sus, dar şi în alte multe localităţi, fiind rea de trăsnete („să nu lucrezi, că te trăzneşte!"). A
doua marţi din post, era Marţea încuiată şi se credea că dacă lucrezi în această zi, te
îmbolnăveşti (‖te încui la stomac‖). În zona Gorjului limitrofă cu Doljul, prima zi de miercuri
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din post era Miercurea Strâmbă, iar sărbătoarea era ţinută să nu paralizezi („să nu te
strâmbe Dumnezeu”). Joia din Săptămâna Mare este cunoscută în tradiţie sub numele de
Joia Iepelor. În această zi nu se lucra în casă (lucru femeiesc) şi mai ales nu se torcea, ca să
nu te ‖împărezi când sari gardu” sau ‖să nu cadă caii în pari”. La Săuleşti, se credea că
aceluia care lucra în această zi, îi cădea părul. La Preajba, nu se torcea, nu se depăna, nu
se cosea, nu se croşeta, fiind ‖rău de înţepături”, în pari, în fus, în ac, în cârlig.
5.1.12 Floriile
Sărbătoarea se prăznuieşte în ultima duminica din Paresimi. La romani se sărbătorea
Floralia, în cinstea zeiţei Flora, protectoarea florilor, dar creştinătatea a impus Floriile în
amintirea întâmpinării cu ramuri de salcie, finic şi palmier a Domnului Isus Hristos la intrarea
în Ierusalim după învierea lui Lazăr. „Intrând Tu Doamne, în sfânta cetate, şezând pe
mânz,Te-ai sârguit să vii spre patimi, ca să primeşti legea şi proorocul. Iar pruncii evreieşti,
mai înainte vestind biruinţa învierii, te-au întâmpinat cu ramuri şi cu stâlpări, zicând: bine eşti
cuvântat Mântuitorule, mântuieşte-ne pe noi‖.
Românii cinstesc Floriile cu ramuri de salcie înmugurită. Ele sunt simbolul vegetaţiei
reînviată primăvara. Salcia este cinstită în această ultimă duminică dinaintea răstignirii
Mântuitorului fiindcă atunci când Fecioara Maria a vrut să treacă un râu, o salcie s-a aplecat
peste ape ca să poată trece. Atunci Maica Domnului a binecuvântat-o să nu ajungă niciodată
cărbune, să fie mereu plecată peste ape şi sfântă de Florii.81
Şi în Gorj rămurele de salcie sfinţită erau aduse acasă, după ce se atingeau cu ele toţi ai
casei, precum şi vitele, erau puse la icoană ori la grindă să fie ferită gospodăria de rele, ori
să fie folosite în caz de îmbolnăviri: mâţişorii erau înghiţiţi, vindecând durerile de stomac, iar
crenguţele petrecute peste brâu se credea că alină durerile de spate. Ramurile de salcie
sfinţite erau puse în grădini şi libéis, ca să le ferească de stihiile naturii, dar în special de
grindină.
La Negomir, se legau 2-3 nuiele la vie, să o ferească Dumnezeu de grindină; la Racoviţa
salcia era pusă în ziua de Florii în cânepă pentru a avea rod bogat. În judeţ, aşa cum rezultă
din notările scriitorului Alexandru Odobescu, oamenii luau ramuri de salcie din crâng, la
ieşirea de la slujba de Florii, fiindcă se considera că în această zi salcia este sfinţită (fapt
asemănător cu apa la Bobotează). La Broşteni, femeile urmăreau ca ramurile de salcie să fie
fără crăci, dacă aveau încrengături fără soţ era semn rău; tot la Broşteni ramurile de salcie
erau puse în coarnele vacilor şi la găleata pentru muls. Se credea că astfel nu va putea fi
luat prin vrăji sporul laptelui.
În această zi, urzicile culese puse la uscat erau folosite la ceaiuri pentru tot felul de boli. Se
zicea că la Florii, se mărită urzicile şi nu mai sunt bune de mâncat. În majoritatea satelor
judeţului, se credea că în această zi nu era bine să te speli pe cap fiindcă îţi înfloreşte
(încărunţeşte) părul. Cultul pentru morţi se manifestă la Florii prin pomeni (inclusiv cu peşte ,
fiind dezlegare în post la fel ca la Blagoveştenie). Pentru această zi, se curăţau mormintele şi
se plantau flori.
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Meteorologia populară, susţine că aşa cum e vremea în ziua de Florii aşa va fi şi la Paşte.
Existenţa obiceiului în localităţile menţionate, aşezate în zone depărtate una de alta,
constituie o dovadă a răspândirii acestuia în tot judeţul, la sfârşitul secolului al XlX-lea. De
Florii se fac hramuri şi bâlciuri în localităţi din comunele: Crasna, Sauleşti, Logreşti, Bengeşti
şi Stăneşti.
5.1.13 Săptămâna Patimilor
Este săptămâna dinaintea Paştelor, în care nu se râde, nu se joacă, nu se petrece, nu se
bea băutură, nu se mănâncă de dulce şi nici prăjit. Lumea trebuie să fie tristă în această
săptămână şi cu gândul la cele întâmplate Domnului lisus Hristos. La Frasinu, se credea că
nu era bine în săptămâna patimilor să-ţi faci rană din care să curgă sânge. Se spunea că
dacă cineva moare în săptămâna dinaintea Paștelor, va ajunge în ceruri .
Prima zi din săptămână este sărbătorită mai ales pentru cultul morţilor dar şi din
considerente de bilanţ gospodăresc înainte de marea sărbătoare. La Pojaru, în Răspunsurile
la Chestionarul lui Nicolae Densuşianu, se consemna existenţa Joimăriţei, o femeie slută,
urâtă şi despletită, care la Joimari pedepsea pe fetele care n-au tors încă lâna ori cânepa şi
n-au ţesut pânza. Personajul justiţiar Joimăriţa, conform tradiţiei pedepsea pe fetele leneşe şi
la Novaci, Baia de Fier, Crasna, Preajba, etc.
Cultul pentru morţii casei predomina manifestările din ziua de Joia Mare. Se credea că în
noaptea spre joi, se deschide cerul iar spiritele morţilor reveneau să petreacă Paştele cu ai
lor. În foarte multe dintre localităţile judeţului în noaptea premergătoare, dar şi în dimineaţa
zilei de joi, gospodarii aprindeau focuri din plante magice (boji, alun), adunate cândva numai
de persoane pure (copii, fete pure, femei iertate). În jurul focului erau puse scaune să stea
morţii, să se odihnească şi să se încălzească şi o masă pe care se aşeza o cană cu apă, din
care să bea morţii şi să se spele. La Şipotu, li se lăsa şi un vătrai să jeruiască focul. La
Săuleşti, erau lăsate pe masă şi lumânări aprinse.
La Aninoasa, se tămâia împrejurul focului. La Vădeni, în jurul mesei erau puse două
scăunele, iar pe ea două oale cu apă pentru odihna şi setea morţilor reîntorşi o vreme acasă.
Pe Valea Jaleşului, se credea că morţii stăteau la focul de Joimari, până aproape de răsăritul
soarelui. La Negomir, focul de Joimari se făcea din boji, dar la biserică, la cimitir. În
dimineaţa zilei se dădeau pomeni pentru spiritele morţilor (Moşii de Joimari), constând mai
ales într-o ulcică împodobită cu verdeaţă ori flori de pădure, având pe fundul ei apă şi o
lumânare aprinsă. Cândva, aceste ulcele se dădeau predilect copiilor peste focurile de
Joimari.
La morminte, după tămâiere, pomana dată era de post. Pe Valea Jaleşului şi pe Valea
Sohodolului, din dimineaţa zilei de Joia Mare şi până sâmbăta seara, toaca bisericii era
bătută de copii, sărind într-un picior în ritm cu loviturile aplicate şi sunetul dat de toacă, totul
cu o exteriorizare a bucuriei sosirii primăverii şi încheierii postului. Ei strigau în gura mare să
se-audă până-n depărtare obiceiul Toconelelor (de fapt un vechi rit agrar), care era practicat
de copiii care umblau prin sat bătând într-o scândură, înlocuind toaca bisericii.
La Fărcăşeşti, înainte de denia de joi se puneau în biserică 12 ouă roşii şi erau lăsate acolo
până în dimineaţa de Paşte, când cel care le-a dus le lua şi le îngropa în mijlocul moşiei şi la
cele patru colţuri ale locului, în credinţa că vor fi recoltele ferite de grindină. La denia de joi,
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lumea îngenunchează de 12 ori, fiindcă se citesc 12 evanghelii. După isprăvirea fiecăreia,
ţârcovnicul stinge câte o lumânare dintre cele 12 aprinse. Femeile au la ele o sfoară şi la
sfârşitul fiecărei evanghelii fac câte un nod pe sfoară. La sfârşitul slujbei sunt 12 noduri. Cu
ea se încingeau copiii bolnavi de friguri şi femeile însărcinate, când nu puteau să nască.
Şi în Gorj, vinerea din Săptămâna Patimilor se numeşte Vinerea Ouălor. Alexandru
Odobescu consemna la Broşteni, număratul ouălor de către femei în Vinerea Ouălor.
Neştiutoare de carte, la fiecare zece ouă numărate, făceau un semn cu cărbunele. Tot în
această zi, serbată prin nelucrare, femeile din Novaci, Stăneşti şi Preajba numărau jurebiile
toarse toată iarna.
La Şipot, se vopseau ouăle strânse în Postul Mare şi apoi erau puse în pelin verde. La
Runcu, ouăle se roşeau cu roibă (plantă). La Turceni, în ziua de vineri ouăle se îngălbeneau,
iar sâmbăta se roşeau cu rădăcină de roibă. În seara zilei de vineri, oamenii se duceau la
biserică unde se cânta prohodul. La Drăgoieni, dar şi în alte sate, în timp ce stăteau în
genunchi la înconjurarea bisericii, cu lumânări aprinse date de pomană pentru aceia care au
murit fără lumânare, femeile smulgeau iarbă să o dea la găinile de acasă, în speranţa că nu
se vor îmbolnăvi şi vor avea ouă mai multe.
În satele Gorjului, după prohod, oamenii se retrag la crucile morţilor din cimitir unde aprind
lumânări şi „se cântă" (bocesc) pe morţi, în credinţa că acest bocet este auzit de aceştia. Pe
Valea Jaleşului, de la biserică oamenii se întorceau acasă cu lumânările aprinse şi nimeni nu
intra înăuntru până nu înconjura casa, ca să fie ferită de boli, să fie bine tot anul şi să se
prăsească vitele, păsările, etc. Aceste lumânări se păstrează la icoană, aprinzându-se de
câte ori e pericol de furtună, ori de trăsnet, ori pentru a feri casa şi gospodăria de boli. În
vinerea patimilor era bine să ţii post negru. La Runcu, oamenii ajunau şi în ziua de sâmbătă.
La Borăscu, în sâmbăta Paştelor nu se mânca usturoi, nici ceapă, să nu se împută Paştele.
În ziua de sâmbătă era tăiat mielul, o jertfă într-o perioadă de renaştere simbolică a timpului.
Sâmbăta patimilor era ziua în care se pregăteau bucatele (bunătăţile) pentru masa de la
Paşte, dar nimeni nu gusta din ele, să nu se dedulcească. Astfel oamenii îşi păstrau
curăţenia sufletească, iar pentru curăţenia trupească se îmbăiau. În dimineaţa de Paşte, la
Câmpofeni, oamenii se spălau în apa în care era pus un ou roşu şi un ban de argint. La
Runcu, credincioşii se spălau (scăldau) chiar în râu, iar la Broşteni tot în noaptea de sâmbătă
spre duminică ei se îmbăiau îmbrăcaţi cu hainele vechi şi se întorceau repede acasă să se
îmbrace cu cele noi, trecute pe la gura sobei de trei ori, ca acela care le îmbracă să fie
precum cărbunele de roşu şi fierbinte.
În multe din satele judeţului sâmbăta seara, se aşezau brazde de iarbă verde la pragul
fiecărei uşi de la casă, pivniţă şi grajd, peste care oamenii treceau a doua zi. Pe Valea
Jaleşului una dintre brazde era pusă în interior, iar cealaltă în exterior. În unele localităţi, în
loc de brazde era presărată pe prag iarbă sau alte verdeţuri (frunze de tei, stejar, plop, etc.).
Verdeaţa avea semnificaţia biruinţei reînvierii naturii şi bucuria acestei reînvieri, concomitent
cu învierea Domnului Iisus Hristos.
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5.1.14 Vinerea din Săptămâna Mare (Vinerea Sântoaderului)
Pe Valea Jaleşului, conform consemnărilor lui Vasile Cărăbiş în volumul „Tradiţii şi obiceiuri
de pe Valea Jaleşului", în noaptea spre vineri, grupuri de băieţi şi fete, încărcaţi cu mâncare,
băutură şi cu câte o sapă, urcă pe deal în cântece şi chiote pentru căutarea homanului (iarba
mare) din pământ. În deal petrec şi dau naştere la hore, dacă au pe cineva să le cânte. Când
e ger şi zăpadă mare ei se întrec în băutură. Petrecerile durează toată noaptea, în dealurile
unde sunt pivniţe de lemn e mai uşor, deoarece petrec înăuntrul acestora, unde fac un foc. În
cântece şi chiote caută homan, care se scoate din pământ fredonându-se cântecul următor:
‖Homane, homane, Eu îţi dau pâine şi sare, Tu să-mi dai noroc, Sănătate şi păr mătăsos.”
Spre ziuă se întorc acasă cu homanul. Vineri noaptea spre sâmbătă (de Sântoader) toţi ai
casei, în special femeile, se spală pe cap cu leşie în care au fiert homanul. În timpul
spălatului fetele rostesc: ‖Toadere, Sân-Toadere, Dă-mi cosiţa capului Cât îi coada calului”.
Când au isprăvit cu spălatul, fetele se duc în grajd, să nu fie văzute de orătănii (păsări),
unde, după ce ating coama calului, îi smulg trei fire de păr din coadă cu care se leagă la cap,
zicând: ‖Toadere, Sân-Toadere, Fă să-mi crească coadele, la coada iepelor Şi dă-o fete lor.”
Credinţa e că cine nu se spală cu homan, nu-i creşte părul. La Câmpofeni, sat tot de pe
Valea Jaleşului, în consemnarea profesorului Grigore Pupăză din revista „Litua", după o
informaţie primită de la un octogenar: „în noaptea de joi spre vineri, după lăsatul postului de
brânză, băieţii şi fetele merg tocmai sus la Teiu-nalt (punctul de cea mai mare altitudine de
pe dealul Câmpofenilor). Mergeau întâi câţiva şi făceau focul şi apoi huhurezau de răsuna
peste toată valea noastră. De acolo vedeam focul şi-n dealul Stroieştilor, că şi ei îl făceau. Şi
apoi urcau şi băieţii şi fetele şi bătrânii, înc-ales şi cu fete. Aduceam mâncare şi băutură,
întindeam masă la foc şi-ncepea jocul şi cântecul şi ţinea de seara până dimineaţa. Cei
bătrâni luau de jos, din sat, într-un sac, gunoi şi-l puneau lângă un buştean de vie zicând:
„Crească viţa dealului cât 'naltul gorunului". Şi ce era mai frumos, băieţii şi fetele căutau de
cu seară, fiecare, locul unde era un homan şi făceau semn în jurul lui. Până la ziuă, înainte
că păsările cerului să treacă peste locul ales, fiecare fată arunca în groapă pâine şi sare şi
zicea aşa: „Iarbă mare, doamnă mare, Eu îţi dau pâine şi sare Tu să-mi dai cosiţă mare".
Uneori cu adaosuri: „Până-n luna mai Cât coada de vătrai." Această rădăcină era fiartă în
apă şi cu ea se spăla pe cap în noaptea de vineri spre sâmbătă.
În obicei persistă şi unele elemente nedeice evidente în unele formule care demonstrează,
aşa cum vom arăta mai departe, una din funcţiile speciale ale nedeii, pregătirea pentru
înjghebarea vieţii de familie, pentru căsătoria unor tineri. Astfel, băieţii şi fetele care se
hotărăsc pentru aceasta, în dimineaţa Homanului, rostesc invocaţia: „Iarbă mare, doamnă
mare / Cum ţii tu la codru / Şi codrul la tine, / Cum ţii tu la văi / Şi văile la tine, / Cum ţii tu la
munţi / Şi munţii la tine, / Aşa să nu pot trăi eu fără el (ea) / Şi să nu poată trăi el (ea) fără
mine."
Practica aceasta magică şi formula ce-o însoţeşte relevă din plin concepţia sănătoasă că
viaţa familială, ce urmează să se întemeieze, trebuie să se bazeze pe legături de tăria celor
care există în natura înconjurătoare, ca şi credinţa că, prin practica aceasta magică,
trainicele legături existente în natură sunt silite să treacă şi în viaţa de familie. Folcloric,
trecerea de la o perioadă de stagnare a vegetaţiei la o perioadă de fecunditate apare astfel
corelată stringent cu perioada de trecere de la viaţa de fecior la cea de familie şi este
precedată de petrecerea nedeică. Cu timpul, ritualul acesta al fecundităţii s-a restrâns, a fost
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abandonat, păstrându-se doar obiceiul jocului, al cântecului, caracteristice manifestărilor
nedeice recente.
La Bolboşi, în noaptea de joi spre vineri se duceau femei curate să caute pe locuri de ele
ştiute, homanul (iarba mare). Cu aluat de pe postavă şi cu sare la ele, făceau mătănii,
invocând: „Bună dimineaţa, buruiană mare, / Eu te dărui cu sare, / Tu mă dărui pe mine / Cu
coada mare pe spinare / Şi cu zile multe şi norocoase." Cu o sapă curată şi sfinţită scoteau
apoi homanul, la fiecare lovitură de sapă, închinându-se. Dacă homanul avea o rădăcină
sănătoasă era semn că şi acela care l-a scos va fi sănătos. Dacă dimpotrivă, rădăcina era
găunoasă şi sănătatea celui care a scos-o urma să fie şubredă. O parte din homanul scos în
noaptea de joi spre vineri era tăiat mărunt şi amestecat cu făină se dădea la vite şi păsări în
dimineaţa de Sântoader. Obiceiul scoaterii homanului în noaptea spre Vinerea Sântoaderului
era practicat în majoritatea localităţilor judeţului.
5.1.15 Paştele şi Învierea. Săptămâna luminată
Este sărbătoare fixată în echinocţiul de primăvară în funcţie de fazele lunii (se serbează
întotdeauna în duminica imediat următoare lunii pline, de după echinocţiul de primăvară, dar
nu înaintea paştelui evreiesc). Jertfa lui Iisus s-a săvârşit pentru toţi creştinii şi este
sărbătorită cu o periodicitate anuală. Ciclul pascal, care durează două săptămâni, este
deschis de sărbătoarea Floriilor, urmată de Săptămâna Patimilor, când se deschid
mormintele iar Iisus este trădat şi răstignit. Miracolul învierii este continuat de actele
purificatoare ce aduc armonia din Săptămâna Luminată. „În mormânt viaţă, pus ai fost,
Hristoase, şi cu moartea Ta pe moarte o ai pierdut şi viaţă lumii Tu ai izvorât." (Triod)
Spre a arăta solemnitatea actului învierii, fiecare va avea o lumină aprinsă până acasă, unde
era stinsă în grindă, afumând-o în semnul crucii. Această lumânare era aprinsă la timp de
primejdie iar cu ea se afumau vitele bolnave.
Pasca e cea mai însemnată coptură. Iisus Hristos, înainte de a fi prins şi răstignit pe cruce a
zis învăţăceilor: „până acum aţi mâncat copturi nedospite şi nesărate, adică turte sau azime.
De acum veţi mânca copturi dospite şi sărate care se vor numi pasci".
Pasca fiind coptura cea mai însemnată, trebuie să se facă din pâinea cea mai aleasă, din
grâu, fiindcă el e cinstea mesei. Cojile ouălelor care s-au întrebuinţat în facerea Paştelor, se
aruncă pe o apă curgătoare ca peste vară să nu ia uliul găinile. Făina ce se presară pe
lopata cu care se bagă Paştele în cuptor, se strânge şi se presară peste răsaduri.
Dintre fripturi cea mai însemnată e mielul Paştelor, care se frige întreg şi se duce la biserică
la sfinţit. Mielul semnifică pe Domnul Iisus Hristos.
La biserică, sfârşind de citit rugăciunile, preotul ia busuiocul, îl umezeşte în aghiasmă şi
stropeşte pasca. În acest timp cântăreţul cântă „Hristos a înviat!".
Anafura primită la Paşte se pune în sarea vitelor, cu credinţa că atunci vacile sau oile vor
avea mai mulţi viţei şi miei, iar dacă sunt bolnave li se dă pască sfinţită să se
însănătoşească.
Oul îl reprezintă pe creatorul lumii, iar spargerea lui, ca şi tăiatul mielului, reprezintă simbolul
jertfei, dar şi al divinităţii care moare şi renaşte.
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O legendă spune că Maica Domnului s-a dus cu coşul de ouă să-i înduplece pe jidovi să nu-i
chinuiască atât fiul. Din rănile Domnului s-a scurs sânge peste ouă, roşindu-le. Iisus
văzându-le a zis: ‖De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii întru aducerea aminte de
răstignirea mea.” După înviere, Maica Domnului a fost prima care a dat ou roşu şi pască
zicând: „Hristos a înviat!". De atunci se roşesc ouăle de Paşti. După ce mănâncă întâi pască,
apoi mâncare, toţi ai casei ciocnesc ouă în credinţa că se vor vedea şi pe cealaltă lume.
În afara datinilor prezentate în strânsă legătură cu ritul creştin, lumea ţărănească a conservat
altele care îi scot în evidenţă încărcătura de pământească sfinţenie. Ele au rolul menirii
pentru răstimpul ce urmează asupra sănătăţii şi fericirii omului, precum şi asupra trăiniciei şi
bunăstării gospodăriei. În noaptea de sâmbătă spre duminică din Săptămâna Patimilor,
oamenii merg gătiţi cu mic cu mare la slujba de înviere.
În satele de pe Valea Jaleşului, în noaptea învierii, când se bătea toaca la biserică, unii se
aruncau în Jaleş să fie feriţi de boli (cei sănătoşi) ori să se însănătoşească (cei bolnavi). De
fapt curăţatul prin spălare avea un rol deosebit pe Valea Jaleşului. În dimineaţa sărbătorii, ai
casei se spălau pe mâini şi pe faţă cu apă dintr-o ulcea nouă de pământ, în care era introdus
un ou roşu şi un ban de argint, că să fie rumeni la faţă şi bogaţi. La Aninoasa, în noaptea
învierii era obiceiul să se ia sare la biserică, apoi să fie dată la vite, fiind bună de sănătate.
La Broşteni, conform consemnărilor scriitorului Alexandru Odobescu „oamenii mergeau la
înviere luând la ei ouă roşii. Unul îl dădeau preotului, cu unul luau Pastele, iar altul îl mâncau
pe drum. Cojile de la oul cu care s-au luat Pastele erau legate într-o batistă şi păstrate fiind
bune de băut pisate în ceaiuri, contra frigurilor ori altor boli”
Două-trei ouă de la Paşte erau ţinute până la Ispas sau până la Rusalii, când erau mâncate
pe locul unde a fost semănată cânepa. La Andreeşti, Paştele erau luate în costum nepurtat,
prin care înainte de prima îmbrăcare era trecut un fier ca purtătorul să fie tare ca fierul.
Paştele aduse de la biserică în batistă nouă (nefolosită) erau luate de cei de acasă în curte
cu picioarele pe o secure (de fier). La Runcu, oul cu care se luau Paştele era purtat de femei
în sân, să aibă noroc, apoi păstrat la icoană. La Vădeni, oul cu care erau luate Paştele se
îngropa într-un lan de grâu sau în vie, în credinţa că vor fi recoltele ferite de piatră (grindină).
În zona Căpreni-Cruşeţu oul cu care erau luate Paştele se îngropa de fiecare dintre ai casei
în lanul de grâu să fie ferită recolta de grindină şi vijelie şi se dezgropa la seceriş. Dacă oul
cuiva s-a stricat, era semn că respectiva persoană nu va avea noroc. După slujba învierii,
unii creştini reveneau acasă, dar majoritatea rămâneau şi la slujba de Paşte. Odată ce
preotul sfârşea slujba, enoriaşii întindeau în curtea bisericii, pe ştergare albe, agapa de
Paşte. Se ciocnesc ouă roşii rostindu-se formulele tradiţionale: „Hristos a înviat!", „Adevărat a
înviat!". Tot acum se mănâncă tradiţionala carne de miel.
La Stănceşti oamenii se duceau la biserică în dimineaţa de Paşte cu traistele pline de
bunătăţi: ouă roşii, carne de miel, brânză şi băutură pentru masa comună de Paşte. La
Godineşti, după ce erau luate sfintele Paşte fiecare creştin căuta să guste peşte, ca tot anul
să fie iute şi zvelt ca peştele, o bucăţică de caş, ca să fie dulce şi bun cum e caşul şi o frunză
de urzică, să fie tot anul sănătos.
Cel care nu a luat Paşte răspundea la Căpreni, Cruşeţ şi Turburea, cu formula „să le purtaţi
sănătos!". Ajunşi acasă de la biserică oamenii păşeau peste brazdele cu iarbă verde „să fie
veseli cum e câmpul".
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La Aninoasa, se credea că brazdele sunt bune de sănătate, de inimă curată, de veselie şi de
pălit la junghi. În timp ce bărbaţii îşi potoleau vitele, gospodinele puneau în casă masa de
Paşte. La Runcu şi pe Valea Jaleşului, înainte de a se ospăta la masa de Paşte se obişnuia
să se dea de pomană. În capul mesei de Paşte stătea stăpânul (bărbatul) casei. Când se
ciocneau ouăle, acesta era totdeauna cel care dădea, zicând: „Hristos a înviat!".
La Borăscu, întâi ciocneau părinţii iar în prima zi de Paşte clăcaşii îl vizitau pe boier, să-i
ducă ouă roşii. Vecinii ori rudele erau adesea invitate la masa de Paşte. Oaspeţii erau puşi
să stea pe pat, în credinţa că va sta cloşca pe ouă. La Săuleşti şi la Urdari, masa de Paşte
era continuată la cârciumă, unde se făceau petreceri mari. Şi la Albeni era obiceiul de a se
aduna oamenii la Paşte să se ospăteze.
La Negomir se credea că nu e bine să plece oamenii de acasă în prima zi de Paşte şi nici să
nu doarmă fiindcă Satana poate fura Paştele (aduse în batistă de la biserică).
În mai toate satele în după amiaza zilei de Paşte se făceau hore cu lăutari. Cei care veneau
la această petrecere se îmbrăcau cu tot ce aveau mai bun. Fetele purtau (să fie admirate)
cămăşile lucrate în secret în postul Pastelor. Era o mândrie să fii apreciată că porţi cel mai
frumos costum la hora de Paşte. În satele de pe Valea Jaleşului în prima zi de Paşte, tinerii
veneau la horă îmbrăcaţi obişnuit. Luxul cel mare era începând cu ziua a doua. La Leleşti în
prima zi de Paşte, femeile mergeau la horă îmbrăcate în cămăşi de cânepă, ca să aibă parte
de cânepă bună peste vară. A doua zi ele purtau cămăşile şi opregele lucrate în secret în
Păresimi: „în lumina soarelui râd culorile şi fluturii de pe altiţe, cum râd şi ochii stăpânelor
altiţelor. Mamele îşi pierd fetele din ochi". În multe din satele gorjene: Băleşti, Runcu, Balta,
Stolojani, la Paşte se plăteau hore de pomană de aceia care le slobozeau după morţi. Hora
era plătită tânărului care juca înainte. Aceia care slobozeau hora treceau de trei ori peste
batista care apoi era dăruită tânărului din faţă
În zilele de Paşte nu se jeleau morţii, fiind socotite zile de veselie fiindcă a înviat Iisus
Hristos. La petrecerile şi la hora de Paşte oamenii discutau despre lucrările de primăvară şi
despre pricinile cu pământ. Aratul de primăvară începea în satele de pe Valea Jaleşului
lunea, miercurea, joia sau vinerea. Vitele înjugate pentru arat erau botezate prin stropirea cu
apă zicându-se: „Dumnezeu să ne ajute să terminăm arătura sănătoşi şi noi şi vitele!". Cine
cumpăra o vită, înainte de a o înjuga îi trecea coada prin gura celei din bătătură şi apoi la
amândouă li se dădeau tărâţe pe o masă pusă în bătătură în credinţa că „aşa cum trag
amândouă la tărâţe, aşa să tragă şi la jug". La Leleşti când se pornea plugul, se lua apă întro ulcea nouă şi cu un mănunchi de ramuri de salcie verde se stropeau boii. Apoi apa din
ulcea se arunca peste boi, iar ramurile de salcie erau date boilor să le mănânce. Ciocălăii de
porumb de pe care s-au curăţat boabele pentru sămânţă, nu se puneau pe foc, spre a nu
face porumbul tăciune, ci se aruncau pe apă zicând că atâtea care de porumb să se facă
după câţi ciocălăi plutesc pe apă. Cei de la Bârzeiul de Pădure vorbeau şi despre paza
semănăturilor. La Roşia de Jiu în zilele de Paşte, vitele erau lăsate slobode (să pască
oriunde), iar la Slobozia judecarea pomului sterp se făcea şi la Paşte.

5.1.16 Săptămâna Luminată
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Este săptămâna imediat următoare Paştelor. Se sărbătoreşte în general prin faptul că nu se
lucra. Luni e a doua zi de Paşte şi oamenii continuă petrecerile. La Borăscu şi Bolboşi în
această zi finii îşi vizitau naşii, petrecerea durând până noaptea târziu. La Leleşti în perioada
anilor 1930-1940 femeile veneau la horă în prima zi de Paşte îmbrăcate în cămăşi de
cânepă, dar în ziua a doua (luni) a sărbătorii ele apăreau gătite cu oprege şi cămăşi lucrate
în secret în timpul iernii, că să nu "fure" careva modelul. Era o adevărată rivalitate pentru cel
mai frumos costum de Paşte. În ziua de marţi (a treia de Paşte), petrecerile şi horele
continuau. Era ziua în care se făceau praznice ale casei. Spre seară se practica obiceiul
însurăţitului (înfrăţitului, învăruicitului) de către fete şi băieţi.
Răspunsurile la Chestionarul lui Nicolae Densuşianu dovedesc existenţa mai multor variante
de derulare a obiceiului. Fetele se însurţeau iar băieţii se înfrăţeau. La Pojaru se mergea la
un măr dulce pe care se încrusta o cruce. Tinerii se luau de mână câte doi sau mai mulţi şi
având lumânarea aprinsă iar în sân ouă roşii, ocoleau mărul de trei ori, sărutând de fiecare
dată crucea încrustată în coajă şi apoi întrebau pentru a primi răspunsul: „-Eşti surată (frate)
pân' la moarte? / -Sunt surată (frate), sunt!", sau: / „-Eşti văruică pân' la moarte? / -Sunt
văruică pân' la moarte!". Legământul întrebare-răspuns se făcea de trei ori.
Aceia care se făceau fraţi sau surori se respectau ca atare. La moartea unuia, celălalt ţinea
doliu. Dacă se însurăţea băiat cu fată, nu se puteau căsători. La Strâmba-Jiu şi la Gârbovu
obiceiul se derula la o apă curgătoare, ca partenerii să poată arunca apă, unul spre celălalt.
Ei purtau pe cap coroniţe din flori de primăvară. La Urdari însurăţirea se făcea în joia din
Săptămâna Luminată, la o fântână (de obicei cea la care se sfinţea apa de Bobotează).
Peste tot, după împlinirea obiceiului, care întărea prietenia adevărată dintre tineri, se făceau
hore. La Bolboşi în această zi se dădeau ulcele, ca la Joimari. Joia din Săptămâna Luminată
era prima din cele nouă joi oprite după Paşte de la activităţi agrare sau casnice. Se ţinea ca
să ‖nu bată piatra”, adică grindina. La Balta în această zi de joi se ţinea Sărbătoarea
Dealului. Bâltenarii se pregătesc din vreme cu mâncăruri alese şi cu băuturi şi în dimineaţa
zilei respective cu mic cu mare, urcă în Dealul Viilor. La această sărbătoare, cu toate că e o
zi lucrătoare, ia parte tot satul. Odată cu ei urcă în deal şi lăutarii, fluieraşii şi cimpoierii.
Preotul ocupă un loc distinct în desfăşurarea acestui ceremonial, împreună cu un grup de
enoriaşi ocolesc viile cu steaguri bisericeşti şi fac slujbă. Această sărbătoare a Dealului are
loc în joia de după Paşte, deoarece se spune că în această zi, într-o vreme îndepărtată, pe
care nimeni n-o mai ţine minte, ar fi bătut piatra atât de tare încât n-a mai rămas aproape nici
o viţă zdravănă. Atunci sătenii au hotărât că în ziua respectivă să nu lucreze şi s-o
sărbătorească spre a nu se mai întâmpla aşa ceva. În timpul în care ocolesc dealurile cu vii,
o parte din oameni sapă în mijlocul unei poieni din vârful dealului o groapă în care fac focul.
În această groapă plină cu jar se frige un berbec sacrificat în semn de jertfă. Preotul
stropeşte cu vin berbecele şi toţi bărbaţii rup din el câte o bucată. După acest moment se
aşează fiecare la masa comună întinsă sub streaşină fagilor, ospătându-se cu bucatele
aduse de acasă. Odată cu sfârşitul mesei, se aude chemător cântecul viorii, al fluierului sau
al cimpoiului, după care oamenii încing hore şi sârbe. Copiii nu stau nici ei simpli spectatori.
În jocurile lor imită pe cei mari. Numai odată cu sosirea serii ecoul cântecelor se stinge
domol, iar jocul îşi încetineşte iureşul. Oamenii coboară dispuşi către sat, dar nu lipsiţi de o
anumită nostalgie.
Vineri în Săptămâna Luminată se sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii. Se credea că în această
zi apele sunt sfinţite ca la Bobotează şi au leac. Nu era bine ca femeile să lucreze în casă
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(să ţeasă, să coasă) fiindcă va bate piatra cum bat brâglele şi va distruge recoltele, cum
sparge acul, pânza. Sâmbăta din această săptămână se numeşte Sâmbăta Tomii. Femeile
se duc la biserică şi dau pomană pentru morţii pomeniţi de popă. Prima duminică după Paşte
este Duminica Tomii. Iisus Hristos s-a arătat în această zi Apostolului Toma, care s-a îndoit
de învierea sa, până ce nu i-a pus degetul pe semnul cuielor şi până nu i-a pus mâna pe
coastă. Din această cauză, Apostolul a fost numit Toma Necredinciosul. În cimitir se fac
pomeni pentru morţi. De Duminica Tomii se fac praznice şi hramuri. Săptămâna care
urmează imediat după cea Luminată se numeşte Săptămâna Negrilor, iar despre ţinerea
postului negru în această săptămână avem atestări documentare la Andreeşti, Albeni,
Negomir, etc. Cele nouă zile de joi care urmează după Paşte se numesc Joile Oprite şi se ţin
prin nelucrare în casă sau în câmp, ca să fie gospodăria şi recoltele ferite de grindină şi de
furtuni.
Mijlocul perioadei dintre Paşte şi Rusalii este marcat de Sărbătoarea Strodoruşelor (sau
Strodoruşalele / Strodul Rusaliilor)82. La Hurezani, conform consemnărilor învăţătorului Vasile
Preutescu făcute în revista „Şezătoarea săteanului" nr. 2/1898, „la 25 zile după Paşte se
serbează Strodoruşele. În seara ce precedă sărbătoarea se puneau ramuri de măceş ori
frunze de pelin, usturoi, leuştean la porţi, ferestre, paturi de dormit, cheotori, ca să nu poată
pătrunde spiritele rele şi să-l cuprindă pe om ori gospodăria sa.”
În satele de pe Valea Jaleşului în acestă zi se ung vacile la uger, cu untură amestecată cu
fire de mătură, pelin şi usturoi, ca să nu piardă laptele (să nu-l fure Strodoruşele). Marţi spre
miercuri se doarme în pat pe pelin şi pe usturoi verde. La copii li se leagă de cheotorile
cămăşii sau li se bagă în sân câte un buchet de pelin, usturoi sau leuştean, ca să fie
sănătoşi, desigur cu credinţa că duhurile rele vor fugi de aceste plante. La porţile casei se
leagă crengi de rug, ca să se împiedice şi să se zgârie Strodoruşele în ele, dacă vor să intre
în curte la vite. La Leleşti, de cheotoarea cămăşii copiilor se legau frunze de pelin ori de
usturoi „ca să nu vină Strodoruşele, să le ia minţile". La Câmpofeni, în seara premergătoare
sărbătorii se legau de coarnele vacilor cu aţa cu care a fost legată untura porcului, frunze de
pelin ori de usturoi, ca să nu ia Strodoruşele laptele vitelor respective. Se fac praznice şi
hramuri.
5.1.17 Domnul Iisus Hristos și Ispasul.
Această sărbătoare cu dată mobilă cade întotdeauna în joia săptămânii a şasea după Paşti
(a 40-a zi de la înviere) când Domnul Iisus Hristos s-a înălţat la cer. Se spune că Ispas a fost
un om vesel şi că în ziua lui s-a înălţat Hristos. În seara dinaintea Ispasului se taie leuştean
şi se pune prin case, pe la porţi şi ferestre, contra strigoilor. Se bat vitele cu leuştean şi li se
dau să mănânce anumite flori, ca să nu le „strice" strigoii. Flăcăii şi fetele mergeau în
noaptea spre înălţare prin alunişuri să culeagă flori de alun, care înfloresc şi se scutură în
această noapte, iar după credinţă, sunt bune de leac, de dragoste. Cine vrea să le adune
trebuie să nu doarmă în noaptea de Ispas.
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În Gorj, pe câmpul din partea de răsărit a Târgu Jiului, creştea planta numită frăsinel. În
noaptea dinaintea Ispasului, aici veneau sute de bolnavi din judeţ şi din ţară. În primul an de
pelerinaj bolnavii dormeau în câmp lângă o plantă cu un fir, în al doilea an dormeau lângă o
plantă cu două fire, iar în al treilea an lângă o plantă cu trei fire. Se socotea suficient pentru
vindecare un pelerinaj de trei ani.
În seara din preziua Ispasului, cei care veneau aici se îmbrăcau curat, aşterneau în câmp pe
o faţă de masă curată o oală de pământ nouă cu apă, trei azime şi trei lumânări. Înainte de a
se culca, spuneau o rugăciune şi făceau cincisprezece mătănii. Până la răsăritul soarelui nu
mai aveau voie să vorbească absolut cu nimeni. Dacă dimineaţa se găsea în oală vreun fir
de iarbă sau vreo frunză, bolnavii credeau că-i semn bun. Dacă în cană erau frunze uscate
sau pământ era semn rău. Cu apa din oală, bolnavii se spălau pe faţă şi pe piept iar firele de
frăsinel lângă care au dormit le rupeau şi le aruncau în drumul spre casă. De Ispas se
puneau flori de soc în casă. Alţii duceau frunze de nuc la biserică, apoi le purtau la brâu
(pentru că şi Hristos şi-a pus, când s-a înălţat). E ziua când se salută cu „Hristos s-a înălţat!".
E datina de a se tăia miei, iar cei care rămân se însemnează prin tăierea la ureche. Tot în
această zi se retează părul din vârful cozilor de la vitele cornute apoi se îngroapă într-un
furnicar, rostindu-se: „să fie atâţia miei şi viţei câte furnici sunt în furnicare". Până la Ispas se
obişnuia să se pună porumbul, apoi nu se mai pune, că tot nu creşte şi nu va rodi. Legenda
spune că Maica Domnului ajunsă să nască în grajdul lui Crăciun, era tulburată de tropotul şi
rânchezatul cailor, de aceea li s-a adresat: „Staţi pe loc, nu tropotiţi că durerea mi-o măriţi!".
Apoi i-a blestemat să nu se sature oricât ar mânca, decât la Ispas. Fiindcă atunci este şi ziua
când caii sunt sloboziţi la iarbă verde şi mănâncă până se satură, se zice că sunt Paştele
Cailor.
De Ispas femeile dau de pomană lapte dulce şi ouă roşii, fiindcă după această dată, până la
Paşte nu se mai roşesc ouă. În unele localităţi (Raci, Slobozia) de Ispas se fac rugăciuni la
vii, să fie ferite de piatră. În unele sate gorjene din vecinătatea cu Mehedinţiul, în această zi
se practică obiceiul învăruicitului (însurăţitului), identic cu cel descris în Săptămâna
Luminată. Ispasul e ziua comemorării eroilor neamului, când se fac pomeni pentru morţi şi se
fac mese comune în curtea fântânilor. De Înălţare, în multe localităţi ale judeţului se fac
hramuri, iar rudarii din judeţ făceau Gurbanul (Sfântul Gheorghe).
5.1.18 Rusaliile
Tradiţional se crede că Rusaliile sunt nişte persoane urâte, identice cu lelele, Frumoasele,
Milostivele, care umblă prin aer şi pedepsesc prin schilodire pe aceia care munceau în zilele
săptămânii ce preced sărbătoarea. Rusaliile, ca persoane feminine mitice, jucau la miezul
nopţii, cântau şi strigau pe aceia care nesocoteau prin lucrare sărbătorirea lor, să-i
pedepsească (să fie luaţi din Rusalii). La Aninoasa era interzis lucrul femeiesc: spălatul,
cusutul, torsul, ţesutul, fiindcă era rău de pocit.
În săptămâna Rusaliilor era bine să mănânci usturoi şi nu trebuia să te culci pe câmp, ori să
umbli noaptea pe la răscruce de drumuri, ca ‖să nu fii pocit”. La Godineşti, de Rusalii nu se
umbla cu flori roşii, să nu fii luat de Rusalii, adică să te apuce ameţeala. Fetele şi femeile
purtau la gulerul cămăşii pelin şi usturoi să fie apărate împotriva Rusaliilor.
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Obiceiul purtării leuşteanului şi usturoiului în săptămâna Rusaliilor şi punerea în scop
preventiv de ramuri verzi, mai ales de tei, la stâlpii porţilor precum şi prin casă şi grajduri, era
frecvent în judeţ şi avea menirea feririi de strigoaice, dar şi de grindină ori „hale". Cei ‖pociţi‖
de Rusalii erau adesea vindecaţi, dacă-i jucau Căluşarii o dată sau de mai multe ori. La
Şipot, dacă-l lua pe careva din Rusalii cu dureri de cap, junghiuri, ameţeli, se ducea Căluşul
să-l joace în curte (dacă putea, juca şi bolnavul). I se dădea să mănânce usturoi iar căluşarii
treceau peste el, cântându-i-se: "Din Rusalii să te scoli, din căluş să sai în sus!". În Duminica
Rusaliilor erau organizate în satele gorjene praznice, hramuri şi bâlciuri.
5.1.19 Sărbătoarea Sfintei Treimi (ziua de luni după Rusalii)
La Godineşti se credea că la Sfânta Treime trebuie să se organizeze clăci la „funcţionarii‖ ori
„neputincioşii‖ comunei. Şi în Gorj se credea că spiritul morţilor venit în Joia Mare să
sărbătorească Paştele cu ai casei, se întorceau la locurile veşniciei de Rusalii. În sâmbăta
Rusaliilor pentru împăcarea spiritelor morţilor, gata de plecare, se făceau pomeni la
morminte, însoţite de bocete (Moşii de Rusalii).
5.1.20 Viaţa Comunitară

5.1.21 Şezătoarea83
Şezătoarea era un prilej de socializare şi de cunoaştere. În studiul realizat de Institutul de
Etnografie se specifică: „Şezătoarea a fost, iniţial, o instituţie premaritală controlată de ceata
de fete. În fapt, şezătoarea cuprinde grupe de vârstă diferite, dar predominantă este
categoria celor tineri necăsătoriţi. Temporal, se începe cu lucrul (tors, cusu, etc.), se continua
cu sosirea flăcăilor şi se încheie cu un complex de manifestări folclorice, cântece, povestiri,
câteodată şi joc. Importantă este atmosfera propice cunoaşterii tinerilor.” Şezătoarea avea
vremea ei: „În lunile august şi septembrie, în zilele de lucru, seara târziu, se făceau focuri pe
şanţul şoselei satului şi aici se strângeau fete şi femei, fiecare cu lucrul, sau veneau şi flăcăi
dornici de glume. O fată [împreună] cu copiii din sat se îngrijea, la ziuă, să strângă
vreascuri.” (satul Cloşani ); „Vara spre sfârşit (august, începutul lui septembrie) pe marginea
şoselei; iarna, în case.“(satul Teleşti).
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Copii la şezătoare
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Mărturiile spun că la şezătoare „se făceau focuri pe şosea în faţa casei. Se sta în jurul focului
până seara târziu. Fete şi flăcăi jucau. Se făcea hora până pe la miezul nopţii” (satul
Berleşti); „Torceau, răsuceau, împleteau fără model, spuneau glume, cântau doine, cântece
de dor, unii flăcăi veneau cu fluierul, (spuneau) diverse întâmplări trăite sau poveşti auzite,
unii băieţi învăţau lucrul fetelor, mâncau porumb fiert sau copt pe jăratec.” (satul Cloşani.
5.1.22 Hora satului85
„Hora satului are în special funcţie premaritală, de cunoaştere a tinerilor, de iniţiere în
comportamentul social comunitar. Hora prezintă un cumul de manifestări care include
socialul (reprezentat prin participarea, ca activanţi sau privitori, a majorităţii sătenilor, şi mai
ales prin comentariile lor, inclusiv strigăturile, specie liminară între epic, social şi
mnemotehnica coregrafică), folclorul muzical şi coregrafic, portul popular de sărbătoare.”
Hora satului se ţinea numai în anumite zile: „La zile mai însemnate: Sf. Ion, Sf. Ilie, Sf. Maria,
Paşti, Crăciun, Rusalii, Boboteaza.”(satul Olteanu); „Se fac mai multe hore la răscruci, când
vin mai mulţi lăutari. La sărbători (mari) se face o singură horă.” (satul Brătuia). La horă, se
jucau multe dansuri, diverse: Sârba, Floricica, Brâul, Alunelul, Hora de mână, Învârtita,
Bulgăreasca, Călugăreasca sau Jianca. Şi participarea la horă se făcea după anumite reguli:
„Fetele erau poftite de cel care plătea hora; nu se prindea în horă nici o fata, până nu intra în
joc fata poftită de băiat” (satul Dobriţa); „Fata se prindea singură în horă. O invita doar care
vroia să joace cu anume fată o hora” (satul Dumbrăveni); „Sora mai mică nu intra în horă
dacă sora mai mare nu era măritată încă” (satul Racoviţa); „Sora mai mică putea intra în
horă, dacă surorile mai mari nu erau măritate, dar nu se mărita înainte.” (satul Olteanu).
5.1.23 Nedeia86
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„Nedeia, sărbătoare tipic pastorală, a cunoscut în multe sate o glisare semantică, spre
confuzia cu hramul bisericii. […] Esenţa obiceiului era adunarea ciobanilor, odată cu
începutul anului pastoral, când se formau turmele, prilej de sfinţire a animalelor, de stabilire a
cantităţii de brânză cuvenite proprietarilor de oi, dar şi de cunoaştere a tinerilor, deci există şi
o funcţie premaritală.[…] Nedeile sunt însoţite de elemente folclorice, cântecul şi jocul. La
participarea obştii, se adaugă persoane din satele învecinate sau chiar orăşeni, ceea ce a
dus la extinderea caracterului comunitar.”

Hora la Nedeia de Sf. Ilie, Polovragi
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Mărturia din satul Dobriţa descrie în detaliu desfăşurarea Nedeiei: „Începea de dimineaţă, la
slujba Epifaniei şi Ghermanului, cu masă comună pentru săraci, organizată în jurul bisericii.
După ora 14 lumea se aduna la horă. Locul horei era la Gârlă. Gârla era un izvor puternic
care izbucnea sub stânca muntelui, cu apă limpede ca cristalul şi rece, de nu o puteai ține în
gură. Lângă grotă este un mic platou înconjurat de nuci bătrâni. Aici se organiza hora care
se numea nedei, iar locul se chema Isbucul Runcului. Se jucau tot felul de jocuri populare,
dar cu deosebire Sârba şi Hora de mână. Veneau tarafuri de lăutari din Runcu şi din satele
vecine. Se făceau mai multe hore. Intrau în joc şi tineri şi bătrâni. Venea lume şi din satele
din jur. Hora dura până seara. Se stabileau legături de prietenie între flăcăi şi fete şi multe se
sfârşeau prin căsătorie. Veneau comercianţi particulari şi vindeau tot felul de stamburi, oale,
străchini şi numeroase alte mărunţişuri. Când se întuneca de-a binelea odată cu seara, hora
se spărgea şi oamenii mergeau la casele lor. Cei din alte sate mergeau la rude sau prieteni,
unde se întindea masa, la petreceri, care ţineau până după miezul nopţii”; “[Venea] toată
lumea din sat care dorea să meargă la nedeie; şi din satele vecine veneau…toate satele din
jurul Padeşului, şase, şapte sate, oameni de toate vârstele…tinerii intrau în joc şi bătrânii
priveau…(se vindeau) dulciuri şi limonadă.” (satul Cloşani)
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5.2

Practici tradiţionale legate de viaţa familială

În a doua parte a demersului istoric, etnografic şi antropologic, studiul s-a focalizat pe
ansamblul de practici, reprezentări, expresii, cunoştinţe, abilităţi pe care comunităţile,
grupurile şi indivizii le recunosc ca făcând parte din moştenirea lor culturală, transmisă din
generaţie în generaţie şi recreată în permanent.
Menţionăm faptul că, aceste elemente sunt prezente în detaliu, şi în practicile sociale
tradiţionale prezentate mai sus.
5.2.1

Naşterea88

Naşterea copilului şi perioada imediat următoare este un moment important în viaţa familială
şi era marcat prin tradiţii şi ritualuri specifice: „ obiceiurile practicate la naştere erau diverse şi
foarte puternice. Ele asigurau venirea pe lume a unui nou născut, îl integrau în familie şi în
comunitatea sătească, îi protejau drumul în viaţă.”
Cu ocazia naşterii există obiceiul de a pregăti masă iar rudele şi prietenii vin şi aduc daruri:
„Imediat după naştere, femeile [veneau cu] mâncare, băutură, ajutau femeia; daruri pentru
copil” (satul Vladimir).
De asemenea, la trei zile după naştere era obiceiul, care s-a păstrat şi astăzi, al ursitoarelor:
„Ursirea avea loc în camera mamei şi a copilului, la trei zile, noaptea, de către trei ursitoare:
„Se credea că sunt trei: ursitoarea mare, mijlocie, mică, fiecare din ele are altă menire la
ursit, dar nu se ştie ce fel de menire, anume.”
Pentru ursitoare se pregăteau turte speciale, numite în Gorj turtiţe: „Se făceau trei turtiţe de
pâine, unse cu miere. Se aşternea o cârpă curată pe o masă joasă. Şi pe fiecare turtiţă era
un pahar cu apă, unul cu vin şi unul cu ţuică. Fiecare turtiţă avea înfiptă o cruce de busuioc.
Când aşeza turtiţele, îmbrăca si pe născută (nepoată). Turtiţele erau de mărimi diferite
”(satul Olteanu); „Se puneau trei azmute de pâine şi un pahar cu miere, ca să se îndulcească
ursitoarele. Azma e pâinea făcută din făină de grâu, aluat nedospit, coaptă în spuza focului.
Azmita este pâine mai mică.” (satul Teleşti)
Ursirea se făcea în funcţie de ce visa mama copilului: „După cum visa mama copilului, dacă
visa frumos, copilul avea viaţă lungă şi fericită”; „În noaptea a treia de la naştere veneau
ursitoarele pentru ursire. Mamei copilului, în vis, i se arata viitorul copilului. Povestea visul
bătrânelor din vecini şi ele îl tălmăceau”.
Naşii erau aleşi potrivit tradiţiei: ―Naşii erau de moştină, care au cununat pe moş-strămoşii,
erau aceiaşi la toţi copiii” (satul Peştişani); „Trebuia să întrebi naşul dacă vrea să boteze
copilul. Daca nu vrea, căutam pe altul. Naşii ţineau de tatăl copilului. Naşii se moşteneau‖
(satul Vladimir). Îndatoririle naşilor faţă de copil se păstrează încă, în parte, prin tradiţie:
„Naşa, la uşa bisericii, ia copilul din braţele moaşei care l-a adus de acasă; în biserică îl ţine
în braţe, spune Crezul, îl duce acasă; îl pune pe prag, apoi pe masă, şi-i dă să guste, pe
buze, din toate cele puse pe masă, inclusiv băutură. Naşul nu face nimic, numai că mănâncă
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şi bea. Dă dar pe pieptul copilului” (satul Dobriţa); „Naşul era socotit ca şi un părinte. Naşul
avea datoria să ajute copilul pe care l-a botezat.” (satul Prigoria).
La un an, apoi, copilul este dus la naşi pentru tăierea moţului: „Când copilul împlinea un an
sau trei ani, numai la băieţi, i se tăia moţul. Naşul îl tăia. Finii mergeau cu copilul la naş cu
plocon, cu peschir şi alte cadouri. Naşul făcea cadou finului bani şi un animal: viţel, oaie.
Moţul se tăia cu foarfeca; pe moţ se punea un ban care cădea o dată cu moţul. Moţul se
păstra în lada cu zestre. În prima zi de şcoală i se arăta copilului.” (satul Vladimir.
La rândul său şi copilul avea îndatoriri faţă de naşi: „Faţă de naş copilul datora respect; la
anii căsătoriei îl luau că naş”; „Copilul trebuia să-l respecte şi-i săruta mâna. La Anul Nou îi
duc plocon: o spetie de porc, cârnaţi, o damigeană de ţuică, un banicior de grâu. Până îl
cununa. Un an da, unul nu; şi părinţii copilului fata de naşi: “Părinţii duc plocon la naş în ziua
fixată de naşi: un banicior de grâu, o spetie de porc, unul sau doi tranfiri din carne de porc,
cinci-noua kilograme de vin, trei kilograme de ţuică şi de cele mai multe ori un curcan”
(satele Cloşani şi Dumbrăveni); „Părinţii duceau şi ei un plocon, un an da, unul nu; până
creştea copilul şi putea da el singur plocon, până a-l cununa.” (satul Olteanu); „Se duceau
trei ani după botez cu plocon la Crăciun sau Anul Nou când hotăra naşul: un curcan, o
spetie, un trandafir, făina de grâu, vin, rachiu.” (satul Racoviţa)
Botezul se desfăşura după anumite ritualuri: „Când naşa aducea [copilul] de la biserică, îl
punea jos pe pragul casei, iar mama copilului trebuia să treacă de trei ori peste el ca să nu
se deoache. Apoi îl punea pe masă întinsă şi pe care erau toate ce urmau să se servească
oaspeţilor. Naşa îi punea pe buze din toate, atingea numai mâncare şi băutură, ca să aibă
parte de toate în viaţă” (satul Dobriţa); „Când veneau acasă, naşa îl aducea în braţe. Se
puneau pe o masă joasă şi rotundă: pâine, să aibă din belşug; carte, să fie învăţat; miere, să
fie dulce; busuioc; banul de la scaldă. Naşa îl punea pe masă, peste aceste obiecte şi de
acolo îl lua mama” (satul Olteanu); „Petreceau cu naşii şi moşii în frunte. Moaşa ţinea copilul
în braţe şi înconjura masa şi aduna darul. Banii se puneau pe pieptul copilului” (satul Stoina).
La botez, se primeau diverse daruri: „Banii aveau şi înţelesul de a se da un sprijin părinţilor
în creşterea copilului. Dăruia naşa cu o cârpă de borangic şi o faţă de pernă. Moaşa primea
pânză de borangic pentru o pereche de mâneci pentru cămaşă.” (satul Cloşani); „Daruri
aduceau toţi invitaţii. Moaşa aducea faşă de lână colorată şi punea busuioc. Preotul îl
închina cu bucuiocul de la faşă. Dar nu se strigau ca la nuntă. Naşul cumpăra copilului
îmbrăcăminte.” (satul Olteanu); „Se dăruia copilul. În afara de haine şi bani, se dăruia cu un
purcel, un miel sau un viţel.” (satul Prigoria); „Naşii aduceau de îmbrăcăminte şi bani, ceilalţi
invitaţi dădeau bani.” (satul Teleşti)
La țară se practica schimbarea numelui atunci când copilul născut nu era sănătos: „Când
un copil era bolnav, i se schimba numele; era strigat cu un nume mai neobişnuit. De
exemplu, la noi este unul, Scânteie.” (satul Vladimir). Schimbarea numelui se făcea la
biserică: „Preotul şi cu naşul. Nu mai făcea botez (petrecere). La biserică mergeau doar
naşul şi mama copilului. Ritualul era acelaşi ca la orice botez.”; „Preotul schimba; se
aprindeau 44 de lumânări, se găsea alt praznic”.
Un alt obicei era acela al vânzării copilului către o familie care nu avea copii. Vânzarea era
numai un gest simbolic: „Daca mureau mai mulţi copii dintr-o familie, dacă n-aveau noroc la
copii, mama copilului îl dădea pe fereastră unei femei căreia nu i-a murit nici un copil. Primea
în schimb, unul, doi, cinci lei. Ulterior copilul nu se putea căsători cu copiii acestei femei.”
(satul Dobriţa); „Când unei femei îi mureau copiii, se vindea copilul sau se dădea de pomană
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pe fereastră pentru a-l face frate cu un alt copil care trăieşte. Se zicea «Bogdaproste». Se
chema o vecină la care i-au trăit toţi copiii. Femeia stă pe prispă, iar mama cu copilul în casă.
Se deschidea fereastra. Femeia îi punea copilului pe piept un ban pe care îl lua mama.
Femeia lua în braţe copilul şi pleca cu el acasă. (satul Vladimir.
5.2.2

Nunta89

Nunta, al doilea eveniment din ciclul vieţii care marchează viaţa familială, este marcat la sat
de o tradiţie puternică, încărcată de simboluri. Aşa cum se subliniază în analiza de „Sărbători
şi Obiceiuri‖, „Întreaga scenografie a nunţii se sprijină pe temeiul generat de prescripţii
ceremoniale şi ritualuri precise, cu rol apotropaic şi augural pentru crearea atmosferei
sărbătoreşti, influenţarea şanselor viitoare ale căsătoriei şi, în genere, influenţarea pozitivă a
relaţiilor în familia lărgită. Atenţia ce se acordă în satele Olteniei strategiei de strângere a
relaţiilor de rudenie are, în context nupţial, rostul de a menţine cuplul sub influenţa familiei.‖
În mod tradiţional, nunta avea mai multe etape, fiecare cu ritualul şi simbolistica proprie:
peţitul, logodna, zestrea, chemarea la nuntă, alaiul de nuntă, masa mare, cărora li se
adăugau diferite obiceiuri după nuntă.
Peţitul se făcea de către rudele băiatului, care mergeau la familia fetei pentru a se înţelege
asupra căsătoriei şi asupra zestrei. Persoanele care mergeau la peţit difereau în funcţie de
tradiţia zonei: „[Mirele însoţit] de o rudă apropiată, sau de un prieten bun. Uneori chiar de
tatăl lui” (satul Cloşani); „Părinţii şi doua, trei neamuri ale ginerelui sau miresei” (satul
Dumbrăveni); „Părinţi, naşi, rude apropiate sau un vecin de încredere” (satul Racoviţa).
În satul Bratuia, mărturiile spun că „Prima dată, pentru a cădea de acord asupra zestrei,
mergeau fără băiat, numai părinţii sau ceva rude ale băiatului. Apoi mergea şi băiatul, ca să
se placă tinerii, „Mergeau în orice zi, în special seara. Dacă nu erau de acord părinţii fetei
trimiteau vorbă prin cineva.”
În satul Vladimir însă, peţitul se făcea de către „Tatăl, vecini, un bunic, să fie martor al
învoielii”. Conform tradiţiei, „De obicei se mergea luni, joi sau duminica seara. Nu mergeau
marţi şi sâmbăta seara pentru că nu e bine de început ceva în aceste zile. Luau parte socrii
mari, socrii mici, un vecin, ginerele, mireasa. Atunci se făcea şi ciorna (o foaie de zestre).
Asta era şi logodna.”
Zestrea era transportată în lada de zestre, de la casa miresei la casa mirelui, de obicei în
ziua nunţii, şi conţinea îmbrăcămintea ei şi diverse ţesături pentru decorarea casei: „[Lada se
lua] în ziua nunţii. Era o ladă de lemn, cunoscută sub numele de ladă de Braşov. Conţinea
îmbrăcămintea miresei şi ţesături pentru îmbrăcarea unei case”; „Lada era transportată la
casa băiatului în ziua logodnei, dacă se făcea, dacă nu, în ziua nunţii. În ladă se aşezau
îmbrăcămintea fetei şi alte ţesături”; „Se dădeau lăzi de zestre sau lucrate de rudari. Lada
era încărcată cu tot ce era necesar pentru îmbrăcatul unei case. Era trimisă cu căruţa cu o zi
înainte la casa ginerelui”. În satul Vladimir, zestrea avea un rol foarte important: „Mireasa nu
se mărita dacă nu avea palton şi ladă [în care erau] paturi, căpătâie, perini, haine. Când
pleca la biserică, pleca şi lada spre casa ginerelui”.
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Logodna, atunci când se făcea, avea loc la o lună după peţit, şi consta în general într-o
masă, unde se adunau rudele miresei şi ale mirelui; în satul Borăscu, „La logodnă, mireasă
dădea un cadou ginerelui, iar ginerele dădea fetei un pol de aur, în timp ce lumea petrecea şi
se cinstea. Se făcea şi joc”; tradiţia în satul Dumbrăveni era ca „la o săptămână după peţire,
la casa fetei, sâmbăta sau duminica. Luau parte părinţii şi câteva neamuri care au fost şi la
peţit. Mirele dădea miresei inelul de logodnă, rochie, pantofi. Mireasa dădea ginerelui şi
socrului şervete”.
Chemarea la nuntă se făcea cu o zi înainte, de către mire şi mireasă, fiecare însoţiţi, care
după tradiţie mergeau prin sat cu plosca de vin sau ţuică şi invitau rudele şi prietenii:
„Ginerele cu naşul călare cu pleosca. Mireasa cu fetele ei îşi chema nuntaşii ei, cu plosca cu
vin. [Spuneau]: «Bine v-am găsit sănătoşi; dacă aveţi bunăvoinţa veniţi la nuntă la noi…» şi
întindea pleosca”; „Cumnatul de mână şi ginerele mergeau întâi la naşi cu plocon şi-i
pofteau, apoi pe la neamuri, prieteni. Mergeau cu pleosca cu vin sau ţuică şi cinsteau”,
„Naşul şi ginerele călari, pe cai buni, cu plosca cu bautură, porneau din casă în casă şi
invitau oamenii la nuntă. Azi, tanarul [este] însoţit de taraful de lăutari”; „Ginerele şi cumnatul
de mână, cu ploştile pline cu ţuică şi vin, călari, porneau la invitarea oamenilor din sat la
nuntă. De cele mai multe ori pe jos, cu ploştile în mână şi cu lăutarii după ei”. În unele sate,
aşa cum sunt Borăscu şi Cloşani, mergea numai o persoană din partea mirelui pentru a
invita la nuntă: „Cumnatul de mână cu plosca umbla prin sat şi invita la nuntă cât mai mulţi”,
„În sâmbăta nunţii, cumnatul de mână cu lăutarii după el făcea chemarea la nuntă. Mergea
cu o ploscă în mână (cu vin sau ţuică) la oamenii pe care-i indicase ginerele. Se dădea să
guste din băutura şi le exprima dorinţa ginerelui de a participa la nuntă.”
Participanţii la nuntă - alături de miri, la nuntă erau părinţii, naşii, fratele şi sora de ginere,
însoţitorii, alte rude şi prieteni. Prin tradiţie, naşii de cununie trebuia să fie naşii moşteniţi sau
naşii mirelui, dacă nu, trebuiau aleşi dintre rudele sale: „Naşii moşteniţi – cei care au cununat
pe socrii mari şi au botezat pe mire” (satul Bratuia); “ Naşii de botez ai mirelui. Daca au murit,
luau din neamul naşului” (satul Dobriţa), „Dacă naşul din bătrâni a murit şi nu are moştenitori,
atunci se aleg rude ale ginerelui” (satul Dumbrăveni).
Cei care se îngrijeau de desfăşurarea ceremonialului erau socrul mare, naşii şi cumnatul
de mână, fiecare având îndatoririle sale. În satul Cloşani, „Naşii pregăteau darurile pentru
ginere şi mireasă, între care floarea de ginere, sovonul (voalul) pentru mireasă, gherlanul şi
lumânările de cununie. Naşul şi naşa mergeau la ginere şi [apoi], cu nuntă, se duceau la
mireasă. Aici naşa punea voalul miresei. Naşii cu nuntă duceau tinerii la biserica unde-i
cununau. Se înapoiau la casa ginerelui, la masă mare”. Atribuţiile cumnatului de mână, dar şi
importanţa naşilor sunt subliniate şi în mărturia din satul Vladimir, unde „Cumnatul de mână
chema împreuna cu ginerele şi lăutarii pe cei invitaţi la nuntă, conducea întreaga nuntă,
inclusiv bunul mers al mesei şi strângerea darului. Naşii cumpărau lumânările şi voalul, naşul
strângea darul şi îl preda miresei; naşa înveleşte mireasa. Naşii sunt primii părinţi ai noilor
căsătoriţi, ei sunt mai tari ca părinţii lor.”
Cumnatul trebuia să însoţească mirele şi mireasă în ziua nunţii iar portul său cuprinde
elemente distinctive: „Cumna de mână, starsala. Se pun doi: unul pentru mire, altul pentru
mireasă. Se fac doua mese. La mireasă este un cumnat de mână al ei şi când nunta pleacă
la ginere, starsala al miresei rămâne la mireasă şi vine doar seara la masa ginerelui. Ei
organizează masă. Cel ai miresei aduce suliţa – o prăjină de gorun, lungă de peste zece m.
Ei dirijează toata nunta , conduc servitul la masă. [Poartă] cârpă de borangic în diagonal, iar
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la pălărie o cunună de foaie în fir, poleită”(satul Olteanu), „Cumnatului de mână i se făcea
coroniţă din foaie în fir care-i verde tot timpul anului. Mai avea legat la gât un peşchir cu
motive florale lung de doi m. El primea în dar o pereche de ciorapi, o cămaşă şi o perină”
(satul Cloşani).
În zilele care precedau nunta existau anumite ritualuri: împodobirea bradului, pregătirea
colacilor, adusul apei.
Împodobirea bradului este un obicei care se regăseşte în toate satele din judeţul Gorj şi
care presupune aducerea bradului de către mire şi alţi băieţi la casa miresei, unde este
decorat în ziua dinaintea nunţii: „Se numea streag, dar de fapt era brad. Fete şi flăcăi îl
faceau în sâmbăta nunţii, la casa miresei” (satul Cloşani); „Se făceau trei brazi: unul mare şi
doi mici. Bradul să aibă patru corle de coroană, să nu fie ştirb. Îl aduceau băieţii” (satul
Dobriţa); „Băieţii aduceau bradul din pădure, fetele îl făceau la mireasă, şi îl dădeau baieţilor
în mână cănd veneau să ia mireasa” (satul Dumbrăveni); „Se mai zice şi streag – un vârf de
brad sau molid. Sora de ginere împreuna cu două, trei fete îl făceau sâmbăta, astfel încât
până seara să fie gata” (satul Olteanu); „Ginerele trimitea sâmbăta seara la mireasă brazi
neîmpodobiţi. Un brăduţ era împodobit şi aşezat la poarta casei miresei. Era lucrat de fete şi
flăcăi” (satul Prigoria); „ Îl aducea un prieten, o rudă, sau chiar ginerele, cumpărat sau de la
munte. Îl ducea sâmbăta seara la mireasă ca să-l gătească” (satul Vladimir).

Împodobirea bradului pentru un tânăr necăsătorit, satul Dobriţa, Județul Gorj
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O descriere a împodobirii bradului o avem dintr-o mărturie din satul Olteanu: „Era de vreo 1,5
m înălţime (se taie vârful de la un brad sau molid). Cam o jumătate de metru de la coadă se
curăţa de craci şi coajă şi se înfășura în brăciri. Crăcile se împodobeau cu lătiţă, ciucuri de
lână colorată (azi din mătase colorată), boabe de porumb albe şi roşii, trecute prin aţa ca
nişte mărgele. În vârf se punea o batistă”. Batista din vârful bradului rămâne un element
distinctiv şi constant al acestei zone, în timp ce restul decoraţiunilor cunosc variaţiuni: „Îl
împodobea o fată mare şi un băiat, cu brăciri, panglici, hârtie creponată” (satul Brănesti); „Un
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vârf de brad, cu toate ramurile lui, era împodobit cu poleială şi cu basmale – una albă şi alta
roşie. Partea de jos a bradului, de unde se ţinea cu mâna, era curăţită de coajă şi înfășurată
cu brăciri. De această parte se ţinea bradul de purtătorul de brad în timpul nunţii, cu vârful în
sus” (satul Closani); „La mireasă este împodobit cu hârtie colorată, beteală, un măr mare şi o
azimă, zahăr şi sare” (satul Racoviţa); „Vârful de brad pentru ginere rămânea aşa cum
fusese adus de la pădure. Pentru mireasă se împodobea cu cârpe albe, mere, beteală,
covrigi” (satul Stoina); „Bradul era gătit cu prima (hârtii colorate), de fete şi băieţi. În vârful
bradului se lega o batistă frumos lucrată‖ (satul Teleşti).
Bradul astfel împodobit joacă un rol în întreg ceremonialul nunţii: „La Hora de mână, când se
lua mireasa la cununie, [bradul] era jucat în faţa casei. Cu coada lui se făcea o cruce pe o
pâine şi se spunea: ”Sfânta Troiţă să ne fie de o fiinţă”, ”Sf. Hristos să ne fie de folos”, ”Maica
Precista să ne fie de ajutor”. De trei ori. Bradul era luat la biserică, dus de nuntaş şi stătea
lângă tinerii căsătoriţi până se termina slujba. Nuntaşul avea grijă.” (satul Racoviţa); în satul
Bratuia se spune că “Avea grijă un băiat, rudă cu ginerele, care trebuia să aibă ambii părinţi.
Era dat de trei ori pe la icoane când intra cu el în biserică la cununie.” După nuntă, se punea
lângă casa mirelui, sau a celui care a avut grijă de el: „îÎl punea la colţul casei după nuntă şi
rămânea până la şase luni. Brăcinile le lua stegarul” (satul Olteanu); „se punea la stâlpul
casei, unde rămânea până îl usca soarele şi îl lua vântul” (satul Prigoria); „se punea la
streaşina casei băiatului care a avut grijă de pom sau într-un pom” (satul Bratuia); „îl puneau
într-un pom roditor sau la stâlpul casei” (satul Racoviţa).
Un alt ritual este cel al colacului, care încă se mai practică, dar în forma sa simplificată, de
rupere deasupra capului miresei. În tradiţie, însă, ceremonialul era mai detaliat: „[Nuntaşii]
aduceau plocon miresei câte trei azime cu fasole şi zahăr pe ele. O azima se rupe în capul
miresei (se ungea cu miere, avea bani înfipţi în ea). Se arunca, cel care o prindea se
căsătorea repede.” (satul Brăneşti); „se făceau azime: azime pentru ploconul naşului, mari,
înflorate, înţepate, azime sub farfuria fiecărui nuntaş, azima ce se rupe deasupra capului
miresei, mare, rotundă” (satul Olteanu).
Adusul apei este un ritual care făcea parte din pregătirile pentru nuntă, care implica în
special mireasa şi cumnatul de mână: în satul Olteanu se spune că „mireasa ieşea cu
cumnatul ei de mână cu o tavă cu un pahar cu apă adusă de la fântână sau de la râu.
Stropeau în cruce (în patru colţuri) nuntaşii şi aruncau de trei ori toată apa din pahar (ţineau
amândoi de pahar) şi banul din pahar (pe care-l lua ginerele). Apoi intrau în casă şi naşa cu
cumnata de mână a ginerelui găteau mireasa pe restul de la jug (pe el pregăteau latiţe). Se
aşezau la masă, apoi avea loc iertăciunea”; ”la luatul miresei făceau adăpatul miresei,
duminica dimineaţa – cumnatul de mână al miresei plus mireasa duceau vadra la izvor
însoţiţi de flăcăi, fete, lăutari. Mireasa vărsa de trei ori vadra cu apă (spre est, nord, sud). Se
făcea joc, se bea din ploscă, apoi veneau acasă la mireasă. Alaiul era foarte zgomotos, cu
joc” (satul Peştişani) ; „Duminica dimineaţă, mireasa mergea la adăpat. Merge cumnatul de
mână, cu o găleată pusă pe resteul de hais, opreşte de trei ori şi o răstoarnă de trei ori, când
vine acasă o răstoarnă pe prispă, o pune cu fundul în sus şi se aşează pe ea, după ce
înainte a stropit nuntaşii cu un mănunchi de busuioc” (satul Vladimir.
Alaiul de nuntă cuprinde, în mod tradiţional, mai multe etape: luatul miresei, primirea alaiului
în gospodăria socrilor mici, iertăciunea, plecarea alaiului la biserică şi primirea miresei în
gospodăria socrilor mari.
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Obiceiul luatului miresei este descris mai pe larg într-o mărturie: „Nu se zice ala, ci nuntă.
Erau două nunţi – a ginerelui şi a miresei. Nuntaşii erau fie cu căruţe, fie cu cabriolete. În
fruntea nuntaşilor erau naşii. [La masă mare] mergeau nuntaşii ginerelui la care se adăugau
spre seară, cuscrii veniţi cu părinţii miresei. Ginerele şi mireasa mergeau către biserică, la
cununie, în căruţe separate, mireasa cu naşa, ginerele cu naşul. După cununie mergeau în
acelaşi vehicul, în general în căruţa naşului, către casa ginerelui”. Mai în detaliu, există
mărturia din satul Bratuia: „Nasul şi naşa ia de mână pe ginere şi mireasă şi-i duce la trăsura
unde naşa îi pune azima în cap şi toarnă trei picături de vin pe azima. Azima o înveleşte în
patru într-un prosop şi apoi pleacă la biserică. Aici scot dintr-un prosop o altă azima din care
popa taie două felii şi le dă să guste plus două pahare de vin (din care i-a turnat naşa în
cap).”
Pe drum, se spune că „sătenii ieşeau cu gălețile pline cu apă, cu flori. Naşul arunca bani în
găleată” (satul Olteanu); „copiii puneau vedre cu apă împodobite cu flori în calea nunţii când
mergea spre biserică sau spre casă, ca semn al bunăstării urate tinerilor căsătoriţi. Ginerele
şi naşul trebuia să pună bani în vedre” (satul Racoviţă); „există credinţa că oamenii întâlniţi
să nu fie cu vase goale mergând către fântână, ci să fie cu vase pline cu apă, venind de la
fântână” (satul Valea cu Apa).
Primirea alaiului în gospodăria socrilor mici cuprindea închiderea porţilor, ascunderea
miresei şi plata pentru mireasă: „Nuntaşii miresei închideau porţile şi invitau alaiul de nuntă
al ginerelui să meargă mai departe «că la dânşii nu se găseşte nici o mireasă». În acest
moment, ieşea în fruntea nunţii ginerelui colocosarul, băiatul hotărât mai dinainte să spună
colocasariile” (satul Cloșani); „Răţoii primeau nunta (răţoii sunt neveste mature, rude, mătuşi
ale miresei. Îmbrăcate întotdeauna în costum naţional.) Când venea nunta să ia mireasa, ele
stăteau în stradă în fața porţii închise. Nașa ieșea în fața alaiului şi rățoii spuneau: «Ieşim cu
luna înaintea soarelui». Naşa răspundea: «Noi ieşim cu soarele înaintea lunii». Se spunea
de trei ori, apoi se deschideau porţile. Apoi intrau în curte şi mireasa cu băiatul care a adus
apa, îi stropea pe nuntaşi. În casa avea loc apoi iertăciunea, în timp ce afară oaspeţii păstrau
liniştea, apoi începea jocul” (satul Dobriţa); „când ajungea alaiul mirelui la poarta miresei,
găsea porţile încuiate. Urmau discuţii hazlii; până la urma, unul îi păcălea şi sărea poarta, o
deschidea sau le era deschisă” (satul Racoviţa;, „se încuiau porţile, se legau cu lanţ,
încercau să le sară, să le scoată din ţâţâni. Li se cereau bani. Până la urmă plăteau şi intau”
(satul Vladimir.
Iertăciunea „Avea loc în casă, pe pernă, ca să fie iertaţi de părinţi pentru ce le-a greşit. De
asemenea, ginerele trebuia să plătească mireasa la soacra mică”; „După ce se spuneau
iertăciunile, ginerele rupea chiotoarea soacrei mici şi îi punea bani în sân, iar soacra îi dădea
fular ginerelui.”
Primirea miresei în gospodăria socrilor mari avea, de asemenea, ceremonialul său: în
satul Dobriţa, „După cununie când mergeau la casa mirelui, socrul mare aştepta mireasa în
faţa casei. Aici era aşezată o măsuţă cu trei picioare, pe care era pusă o găleată plină cu vin
şi frumos împodobită. Mireasa intra în curte, socrul o lua şi o învârtea de trei ori în jurul
mesei. De fiecare data ea trebuia să lovească masa cu piciorul. În acest timp, lăutarii cântau.
Apoi [se făcea] hora în jurul mesei”; „Se duceau la casa ginerelui. În faţa casei o masă
rotunda: socrul mare împreună cu naşii şi nuntaşul cu bradul învârteau fata de trei ori în jurul
mesei. Mireasa scotea de la şold un ştergar lung şi brodat pe care-l lega de gâtul socrului
mare” (satul Racoviţa); „Când soseşte mireasa de la biserică, acasă la mire, este primită în
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curte de socrul mare. Pe o masă se pune un pahar cu vin şi o azima. Socrul mare şi mireasa
se învârt în jurul mesei de trei ori, dau cu piciorul în masă de trei ori, gustă din vin şi azima şi
apoi socrul duce mireasă în casă. Mireasa dă socrului un prosop”. (satul Vladimir)
Masa mare se desfăşura cu obiceiurile sale: mirii mâncau dintr-un vas comun: „Le dădea
soacra mare, imediat ce veneau de la biserică să muşte dintr-un măr, dintr-o felie de
cozonac (acum) şi să bea dintr-un pahar de vin, să fie împerecheaţi toata viaţa” (satul
Dobriţa), „Mâncau lapte dintr-un blid, cu o lingură” (satul Racoviţa), „Dintr-o singură strachină
şi cu o singură lingură” (satul Teleşti).
Găina naşului se oferea ca simbol al sacrificiului: „Se dădea un curcan. Naşul rupea aripa
dreaptă şi cotoiu stâng şi le dădea cumnatului de mână” (satul Brătuia;, „Înainte de dar se
dădea naşului un curcan (sau purcel) împodobit cu brad” (satul Peştişani;, „Când se aducea
friptura, în capul mesei, în faţa naşilor se așeza pe tavă un curcan întreg fript. Din acest
moment se strângeau darurile de la meseni” (satul Valea cu Apă).
Darurile făcute mirilor erau de obicei în bani iar mireasa, la rândul său, oferea nuntaşilor
prosoape şi batiste: „Se făceau daruri în bani, cu strigări. Darurile erau menite să completeze
zestrea fetei” (satul Borascu); „Cumnatu’ demână strângea darul în bani de la masă, însoţit
de lăutari, ginere şi mireasă. Banii îi strângea în cos, iar naşul număra banii. Punea câteva
picături de vin pe bani, câteva firimituri de pâine, îi învelea în batistă şi îi dădea miresei.
Mireasa săruta mână naşului când primea banii” (satul Bratuia); „În ajunul nunţii, naşului i se
dădea plocon găină, vin, colac. Mirele trimitea la mireasă daruri pentru ea şi socrii mici.
Mireasa dădea socrilor prosoape, cămăşi, fustă; naşilor – cămaşă, ie, fustă, prosoape.
Oaspeţii miresei aduceau găină sau pui, faină, mălai, vin sau ţuică, carne de porc. La masa
de la mireasă [se dădea] dar de bani mic. La masa mare – dar de bani. Naşul aducea la
ginere doi curcani mari şi dar de bani. Acum mai aduc şi obiecte – aragaz, butelie, frigider
etc.” (satul Dobriţa); „Când se aducea friptura, se strângeau darurile de la meseni. Mireasa
împărţea şi ea daruri – şervete mari, înflorate, cârpe de borangic la naşi, la rude apropiate, la
oameni însemnaţi din sat” (satul Valea cu Apă); „Majoritatea nuntaşilor veneau cu plocoane
– azima, nuci, fasole, pui, ouă. Când strângea darul, cumnatul de mână punea banii într-un
coş cu azima. După nuntă, respecta pe naşi cu plocon compus din 7-11 curcani, pâine, vin
(un decalitru), ţuică (două, trei kg), zahăr” (satul Vladimir).
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5.2.3

Înmormântarea91

”Cântecul Bradului”, soţie postumă a mortului necăsătorit
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Ceremonialul înmormântării, încărcat de ritualuri şi semnificaţii, vădeşte o profundă atenţie
acordată sufletului şi călătoriei sale: „Ţăranul oltean îşi poate schimba reşedinţa din lumea
de aici în lumea de dincolo fără traumele sufleteşti ale orăşeanului. Sunt necesare două
condiţii: să fie pregătit pentru marea trecere şi să i se facă obiceiurile după toate canoanele.
[…] La înmormântare, când pleacă în postexistenţă, este scăldat şi apoi gătit cu hainele cele
mai bune. Dacă rudele îi greşesc ceva în timpul ceremonialului funerar şi dacă el însuşi nu
se pregăteşte cum se cuvine pentru plecare, există riscul rătăcirii: va fi plecat de aici şi nu va
ajunge niciodată dincolo […]. Credinţa în supravieţuirea sufletului după moarte este un reper
al spiritualităţii românilor de pretutindeni.”
Pentru a anunţa înmormântarea existau la sat semnale specifice: „Suna gornistul satului,
pentru că aşa-i obiceiul în ziua înmormântării, de la casa mortului, din clipa de când se
porneşte cu el la cimitir şi până la cimitir.” (satul Prigoria); „Gorniştii din sat sună din goarne
în curte, înainte de plecarea mortului, pe drum şi în cimitir. Muzica se aduce şi de la Novaci.”
(satul Racoviţa); „Gornistul satului sună lung, a jale. Se tânguia mortul. Se suna acasă şi în
sat, tot drumul, până la cimitir.” (satul Valea cu Apă)
La priveghi, perioada de păzire a celui adormit, participau rudele şi cunoştinţele: „Vecini,
rude, prieteni ai mortului, oameni de toate vârstele, bărbaţi şi femei”. Existau şi o serie de
superstiţii legate de acest moment: „La păzit mortul, să nu treacă nimic peste mort, să nu se
facă moroi. Daca vine o femeie gravidă la un mort, trebuie să aibă un fir roşu legat de deget
ca să nu facă copilul galben. Daca opreşti din piedica mortului, e bună la procese. Piedica e
împletită din trei fire de lână” (satul Racoviţa). În timpul priveghiului, „Se mai făceau şi glume,
se mai descreţeau frunţile, cu glume potrivite. Noaptea nu se bocea, dar dimineaţa în zori cei
ai casei boceau.”
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Ritualul de iniţiere a mortului pentru lumea de dincolo consta în cântarea Cântecului
Zorilor, de către femei în vârstă, care nu aveau legături de rudenie cu cel considerat
adormit. Momentul şi locul la care avea loc ritualul, era bine stabilit: „la fereastră cu faţa către
răsărit; cele trei femei primesc trei basmale, dacă mortul e femeie sau trei şervete, dacă
mortul e bărbat, cu câte un ban legat şi o lumânare.” (satul Olteanu); „când mortul se găsea
în casă, înainte de răsăritul soarelui” (satul Dobriţa) ; „în fiecare dimineaţă, după ce a murit
până la înmormântare; zoreau şi după mort, până la groapă” (satul Olteanu) ; „trei zile până
la înmormântare, înainte de răsăritul soarelui.” (satul Peştişani)
Exista la sat, obiceiul de a pune brad la înmormântarea celor care nu au fost căsătoriţi în
timpul vieţii: „Bradul este semnul nunţii. Dacă n-au avut parte de nuntă, murind tineri, copii,
flăcăi sau fete tinere, li se punea bradul la mormânt.” (satul Valea cu Apă); „omul care
aducea bradul purta pe braţul stâng o panglică neagră, semn că bradul este adus pentru un
mort” (satul Prigoria). Bradul, care era copacul întreg, sau numai o creangă, în funcţie de
obiceiul zonei, se împodobea întocmai ca la nuntă, cu „Hârtie colorată, ciucuri de lână,
betea, batiste” (satul Bratuia), „panglici de hârtie colorată, şervete pe care le luau oamenii
care duceau bradul la cimitir” (satul Telești).
Plecarea în lumea de dincolo era simbolizată prin trecerea pragului; astfel, această etapă
avea tipicul ei: „La scoaterea mortului din casă se târa sicriul pe pragul uşii şi se spunea:
«Mai mulţi la vii / Mai puţini la morți»“ (satul Brănești); „familia mortului împinge tronul peste
prag, îl trage înapoi, iar a treia oară îl scot afară din casă” (satul Vladimir); „se trăgea de
coşciug de două, trei ori de către membrii familiei, zicând: «Noi tragem de tine / Tu să nu
tragi de noi».” (satul Stoina); „după ce a fost scos sicriul, se închide uşa şi-n interiorul
camerei, după uşă, se spărgea o oală nouă de pământ” (satul Valea cu Apă); „la capul scării,
dau de pomană unui om sărac o găină, peste mort. Îi dau drumul să zboare peste mort dar
apoi o prind.” (satul Dumbrăveni); „rămânea în casă o femeie, închidea toate uşile şi spărgea
o oală cu cenuşă ca să nu mai moară cineva din familie” (satul Racoviţă). După plecarea
mortului, se făcea curat în casă: “Imediat ce mortul era scos din casă, o femeie mătura toată
casa.” (satul Telești)
Cortegiul funerar era compus din „un om ducea crucea, un bărbat bradul, o femeie
pomenile”, cărora li se alăturau „omul cu steagul, gorniştii, preotul cu dascălul, carul cu
mortul, oamenii” (satul Brănești). De-a lungul parcursului, există mai multe opriri, sau odini,
care se făceau în general la răscruci, la poarta casei, la mijlocul drumului, lângă locuinţele
rudelor apropiate. Pe drum, se bocea în anumite locuri: „la tineri, tot drumul, la bătrâni în
anumite locuri, pentru că durerea nu este aşa mare‖ (satul Berlești); „rudele şi bocitoarele
plătite se opreau din bocet în timpul slujbei odihnii mortului” (satul Cloșani); „la biserică, după
ce se face slujba, toţi participanţii care trec pe lângă capul mortului, primesc lumini şi
şervete.” (satul Racoviță).
Există încă obiceiul de a se face colaci şi figurine din aluat la înmormântare: „44 colaci ai
Sărindarului şi sute de colaci rotunzi pentru lume; un căpeţel mai mare, rotund pe margini, în
mijloc un colac ca prescură, cu pristonicul pus pe el; o prescură în colţuri; un colac pentru
Dumnezeu” (satul Brănești); „colaci rotunzi, fără împletituri, daţi [acasă] la oamenii care vin la
înmormântare, pe drum, la oamenii care [participă] la înmormântare [şi] la odihnă; căpeţel
rotund [care se dă] la preot; prescura în formă de cruce [care] se dă la preot; colac de băţ, cu
două găuri, se pune în băţ cu mere, lână şi se dă unui om” (satul Cloşani).
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În sicriu se puneau în general bani: „Batista cu bani, băgată în sân, pentru plata vămilor.”
(satul Olteanu), alimente: „trei colaci, să aibă” (satul Dumbrăveni), obiecte de toaletă:
oglindă, pieptene, săpun, obiecte creştine: „o cruce de lemn pe piept” (satul Racoviţă). Peste
sicriu se puneau bani şi ţărână.
După înmormântare, se merge acasă pentru pomană: „După înmormântare, la casa de unde
a ieşit mortul se făcea pomană mare, la care veneau cei ce au participat la înmormântare, de
cele mai multe ori, tot satul. Se serveau două, trei feluri de mâncare, băutură şi la fiecare
câte un colac şi lumânare” (satul Cloşani); „când vin de la mort, toţi cei care îl petrec primesc
colaci, lumânări, mâncare şi băutură. Când se ridică pomana, cineva din familie prinde o
găină şi o aruncă peste masă, o prinde cineva şi o dă înapoi în curte” (satul Olteanu); „colaci,
băutură, brânză, ouă, fiecare ce are; se dau 44 de şervete de pomană, fiecare legat cu un
ban, pentru că sunt 44 de vămi; Când se face pomană acasă pentru mort se aşează un om
în capul mesei şi acolo se pune un ciomag de măr şi se împodobeşte cu flori şi cu busuioc,
un geac (săculeț) şi dacă e femeie, un batic, iar dacă e bărbat un şervet şi trei colaci, numiţi
sâmbecioare. Omul sau femeia, ia ciomagul în mână şi dă roată la masă, înainte de fiecare
fel de mâncare servit şi zice «Dumnezeu să-l ierte», cum se pomeneşte şi ceilalţi spun «Să-l
ierte Dumnezeu!». Persoanei cu ciomagul îi mai dă o farfurie şi un castron cu mâncare, trei
colaci, un pahar de vin” (satul Racoviţa). Se mai fac apoi pomeni la diferite termene după
înmormântare: a doua zi, a treia zi, la trei săptămâni, la şase săptămâni, la nouă săptămâni,
la trei, şase şi nouă luni, la un an. Mai importantă este pomana de şase săptămâni: „Se
făcea pomană la fel ca la înmormântare, dar mai mică; de obicei veneau numai rudele şi o
parte din sat.” (satul Cloşani).

5.3

5.3.1

Oamenii şi modul de viaţă. Meşteşuguri şi tradiţii locale.

Costumul şi portul popular

Studiul comparativ al pieselor de port oltenesc, bazat în special pe analiza morfologică,
indică pentru unele părţi componente ale costumului o vechime milenară – lăsând să se
întrevadă fondul iliro-trac – şi o incontestabilă continuitate în evoluţie.
Materialele folosite la confecţionarea îmbrăcămintei au fost iniţial cânepa, inul şi lâna. Abia în
prima parte a secolului al XVII-lea se introduc şi apoi se generalizează borangicul iar în
secolul al XIX-lea, lânica, datorită cărora portul se îmbogăţeşte cu piese noi, ca de pildă,
marama şi se amplifică gama cromatică şi ornamentală.
Dintre toate piesele costumului, cea care-l defineşte este cămaşa, caracterizată în Oltenia
prin croiul cu mânecă dreaptă, altiţă şi încreţ. Peste poale, femeia îmbracă catrinţa, ţesătură
dreptunghiulară folosită şi în alte regiuni ale ţării. Aria de răspândire a acestui tip de port
cuprinde aproape întreaga lume egeo-mediteraneană şi carpato-balcanică.
Costumul bărbătesc se caracterizează prin cămaşa şi pantalonul alb din dimie. O notă
deosebită conferă costumului bărbătesc de vară cămaşa albă, a cărei lungime neobişnuită –
până la glezne – se explică şi prin condiţiile climatice continental-excesive din câmpie.
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O altă piesă definitorie a portului popular o constituie haina albă din dimie, care nu lipseşte
din nici o parte a Olteniei. Identificată pe metopele monumentului de la Adamclisi, ca piesă
specifică populaţiei locale, o reîntâlnim peste secole în portretele ctitorilor ţărani din bisericile
gorjeneşti, ca document al unei îndelungate existenţe.
Aparţinând unei arii mai largi carpato-balcanice, haina din dimie, cunoscută în Oltenia sub
numele de şubă, mânta, giubea, etc., se diferenţiază prin anumite elemente de croire şi
printr-o decoraţie discretă şi rafinată neîntâlnită în ambele părţi. Acelaşi lucru se poate afirma
şi despre cojoace, în decorul cărora se manifestă în mod deosebit spiritul creator al
meşteşugarilor populari. Unitar ca piese componente, foarte variat în ceea ce priveşte
decorul, de o eleganţă inegalabilă, perfect adaptat scopului pentru care a fost creat,
costumul popular gorjean constituie un document de viaţă, bun al tezaurului popular
românesc şi al patrimoniului universal.

Costume populare gorjene, preluate în colecții filatelice

93

Portul popular este un element important în cadrul tradiţiilor unei regiuni geografice.
Costumele populare gorjene sunt caracterizate de armonie cromatică, fiind lucrate în tonuri
vii de albastru, roşu, alb şi decorate cu motive geometrice (romburi, spirale, etc.). Costumul
este alcătuit din catrinţa din faţă numită „fastac‖ şi cea din spate numită „catrițoi‖, vâlnic,
cămaşă sau ciupag cu poale, cârpa de bumbac sau borangic, cojoc şi şubă pe timp de iarnă.
Un alt fenomen, de data aceasta din câmpul etnografiei, a cărui arie corespunde cu ţinutul
delimitat mai sus, este datina femeiască a purtatului greutăţilor pe cap. Fără îndoială că la
originea acestui obicei de acest fel, a putut sta deplina adaptare a omului la mediul
înconjurător, după cum deprinderea s-a putut dezvolta dintr-o atitudine magică sau dintr-un
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Sursele imaginilor: http://www.okazii.ro/catalog/34988317/cp153-65-maxima-costum-popularfeminin-din-zona-gorj.html; http://www.okazii.ro/catalog/34988577/cp153-68-maxima-costum-popularbarbatesc-din-zona-gorj.html
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sentiment social. Dar oricare ar fi fost originea ei, ea face parte azi din zestrea tradiţională
respectivă, care o poartă cu sine din loc în loc, indiferent de mediul geografic.
Datorită acestui caracter tradiţional se creează unele distincţii, explicabile prin evoluţia
deosebită a vieţii omeneşti dintr-un anumit spaţiu. Prin aceasta, obiceiurile tehnice şi datinile
spirituale devin, în măsura în care pot fi cartografiate, mijloace de documentare istorică sau
paleo-antropo-geografică. Astfel, se pot defini ariile de rezistenţă şi expansiune ale unui
popor, de infiltraţii etnografice şi de influenţe culturale.
Izvoarele clasice care menţionează purtatul pe cap – Herodot, Ovidiu şi Constantin
Porfirogenetul – îl arată a fi obicei trac sau get, ceea ce înseamnă că avem astfel, un
argument puternic pentru continuitatea în acest cuprins, a elementului autohton, dintr-o
vreme foarte îndepărtată până în zilele noastre. căci numai prin stăruinţa băştinaşilor se
poate explica de ce această datină, pe care nu o mai întâlneşti decât în Haţegul vecin şi în
Munţii Apuseni, s-a putut păstra în ţinuturile care formau Dacia.
Costumul popular gorjean se caracterizează prin sobrietate şi eleganţă, printr-o ţinută în
care se întrevede mândria gorjeanului. Este alcătuit din catrinţa din faţă numită „fâstâc” iar
cea din spate catrinţoi, apoi vâlnic, cămaşă sau ciupag cu poale, cârpă de bumbac sau
borangic, cojoc şi şubă pe timp de iarnă. Ceea ce caracterizează costumul de Gorj este
armonia, cromatica, tonurile vii de albastru, roşu şi alb, decorul variat al vâlnicelor format
îndeosebi din motive geometrice ca: romburi, cruciuliţe, spirale. Un moment important în
evoluţia costumului gorjenesc îl constituie apariţia portului schilăresc în jurul anului 1900,
care adaugă noi piese la costumul tradiţional, contribuind la îmbogăţirea ornamenticii, a
materialelor din care se confecţionau piesele prin introducerea postavului. Ţesăturile sunt
realizate în mare parte la războiul manual, iar tehnicile de ţesut şi materiile prime folosite
sunt specifice locului. Ornamentele predominant geometrice sunt realizate în culori cu
frecvenţă în roşu şi negru pe fond alb.
De-a lungul timpului, costumul bărbătesc a evoluat, începând să se poarte cămaşa cu platca
(cu guler înalt), caracteristică costumului schileresc, cusută pe piept cu şabace (broderie fină
de bumbac sau mătase albă, în tonuri de alb pe alb), cu aspect discret dar elegant.
Întâlnim două tipuri de costum femeiesc:
- costumul cu catrinţe pereche;
- costumul cu zavelcă sau vâlnic.
Costumul cu catrinţe se compune din cârpă albă de in sau bumbac, cămaşă lungă pană la
glezne, catrinţoi în spate şi fâstâc în față, brâu lat şi brăciri înguste, vestă şi haină lungă cu
brânaş negru ori albastru, pieptar, opinci sau iminei.
Costumul cu zavelcă cuprinde cârpă albă de bumbac, cămaşa lungă compusă din ciupag şi
poale, cusute împreună cu zavelca încreţită sau vâlnic încreţit.
Piesele de costum care îmbracă corpul de la talie în jos, sunt ţesute din urzeală de cânepă
sau bumbac şi băteală de lână, urzeală de borangic şi băteală de lână sau urzeală şi băteală
din lână.
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Tehnicile prin care sunt alese motivele ornamentale sunt variate:
-

alese în vergi (între ţesătură şi alesătură);

-

alese în spetează (se alege cu mâna);

-

alese în degete, în aţă sau în sec;

-

alese cu suveica (alternarea rândurilor de culoare cu suveica şi cu mâna);

-

alese pe rost sau în rost (folosite la compunerea motivelor);

-

nevedite în patru iţe cu modele;

-

alesătură în drot şi neveditul cu cocleţi, cu modele în mai multe iţe.

Modelele alese sunt în general geometrice. Cele mai simple motive decorative geometrice
sunt verguleţele, vergătura (adică linia dreapta dispusa orizontal), zimţişorii (linia punctată),
îngrădea, păşituri, ochiuri (linii curbe). Printre motivele geometrice având la origine elemente
din
natura
înconjurătoare
ori
din
cosmos;
apar
mai
frecvent:
brăduţul, râul, steaua, steluţa; întâlnim şi motive zoomorfe: şarpe, cocoş, păianjen, etc.
Caracteristicile portului popular au suferit modificări la sfârşitul secolului XIX, prin prisma a
două tendinţe. Mai întâi pare, în cadrul păturilor înstărite şi a intelectualităţii satelor, să se
poarte costumul schileresc. Moda a început întâi la bărbaţi şi s-a extins şi la femei prin
introducerea unei haine lungi, foarte bogat lucrate şi a altor piese de acelaşi gen. Pătruns
treptat, datorită costului ridicat pe care l-a avut la început, fiind lucrat din postav alb de
factură industrială, cu timpul modelele s-au transpus şi pe dimie mai fină, ceea ce a permis
extinderea lui la mai multe categorii de ţărani. Moda costumului schileresc a prins
extraordinar de mult, a fost deosebit de apreciată, a reuşit să înlocuiască în bună măsură
costumul bărbătesc tradiţional şi să introducă piese noi în costumul femeiesc. Se poate
spune că portul costumului schileresc constituie o treaptă importantă în dezvoltarea portului
din zona Gorjului.
Concomitent cu introducerea costumului schileresc se produce la început timid, din spirit de
imitaţie la familiile mai înstărite, apoi cu o forţă extraordinară, ofensiva portului unguresc. Atât
de masivă s-a manifestat această ofensivă încât există astăzi tineri care consideră costumul
compus din cămaşa albă cusută cu negru şi catrinţe din postav negru, brodate cu mătase şi
fir, a fi costumul tradiţional al zonei. Spre deosebire de moda costumului schileresc, moda
costumului unguresc a influenţat în primul rând portul femeiesc şi numai în oarecare măsură
pe cel bărbătesc. Explicaţia succesului dobândit este simplă şi procesul apare firesc, foarte
multe femei l-au adoptat în timpul războiului când din cauza pierderilor suferite de multe
familii, costumul tradiţional foarte colorat, părea în neconcordanţă cu starea de spirit a
satelor. Femeile cernite preferau culorile sobre, alb și negru, ale costumului unguresc.
Schimbarea condiţiilor de viaţă şi de muncă a dus la schimbarea concepţiei, femeile
preferând să adopte costumul unguresc, mai simplu de procurat şi mai uşor de purtat. Din
această cauză, costumul s-a răspândit pe toată suprafaţa judeţului cu mici excepţii. Portul
costumului unguresc marchează o nouă etapă în evoluţia portului gorjenesc, care s-a
integrat perfect fără să aibă o legătură cu cel tradiţional. Din cele de mai sus apare evident
faptul că transformările costumului s-au făcut în acelaşi mod, în toată zona etnografică a
Gorjului.
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Costum cu zaveică;

5.3.2

cu vâlnic și zaveică;

cu vâlnic.

Costume tradiţionale gorjene

94

Păstorii itineranţi în tipologia populaţiei gorjene şi oltene

O caracteristică a păstorilor itineranți este reprezentată de „Drumul Oilor‖, care se constituie
într-o cale de pendulare de la munte la luncă, care coboară în timp în vremea populaţiei
dacice. De asemenea, „Drumul Sării” în Oltenia piemontană, aşadar şi în Gorj, este extrem
de vechi. Traseul lui este menţionat în secolul al XVIII-lea şi era frecventat de două categorii
de negustori ai sării, aşa zişii „spătaşi ai sării‖ şi „călăreţii sărari‖. Primii purtau sarea în
desagi şi o duceau la cătunele de conace din munţi şi peste munţi la stâne iar „călăreţii
sărari‖ transportau sarea numai în satele de sub munte.
Satele gorjene de păstori care practică pendularea între munte şi luncă, sunt rezultate din
emigrări transcarpatice succesive, începând din secolul al XVII-lea, şi până în secolul al XIXlea.

Imagine cu „Drumul Oilor”
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Sursa: www.romanianmuseum.com
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5.3.3

Centre de ceramică din Gorj

În majoritatea satelor meşteşugul olăritului constituia ocupaţia de bază a locuitorilor. Situaţia
s-a schimbat însă începând cu secolul XX, pe măsura scăderii cererilor pentru vasele de lut,
când meşteşugul devine treptat ocupaţie complementară ce constituie doar un mijloc
suplimentar de venit. Olarii din Gorj, precum şi cei din Oltenia, păstrează în produsele lor
forme şi procedee străvechi. Astfel, strachina, care se lucrează şi azi, aminteşte tipul
ceramicii Latine. Mediul natural a avut un rol hotărâtor în apariţia şi menţinerea centrelor de
olari, acestea fiind condiţionate de existenţa argilelor şi humelor necesare confecţionării
vaselor, precum şi de posibilitatea procurării lemnului pentru ardere.
Ornamentarea se realiza folosindu-se mai multe tehnici: tehnica îmbrănării cu o fâşie de lut,
tehnica ştampilării (practicată la Ştefăneşti), tehnica înfloratului la roată (cel mai frecvent
practicată), tehnica înfloratului cu rosală (folosindu-se pensula si pieptenul), tehnica
înfloratului cu humă (realizată cu cornul şi cu pana), tehnica smălţuirii (prin pregătirea cu
smalt negru, galben, verde şi roşu). Motivele ornamentale practicate de olăritul gorjean sunt:
antropomorfe, zoomorfe (capul de cocoş, şerpi, păsări), fitomorfe (brăduţ, spice, flori),
cosmomorfe (soarele, steaua). În ornare sunt frecvente liniile paralele, serampaul, valul,
semicercul, arcul, etc. Culoarea ceramicii gorjene apare din arsul în cuptoare şi prin folosirea
de vopsele. Olarii s-au stabilit în localităţile în care a existat pământ bun pentru
confecţionatul ceramicii, care-i ajuta să-şi asigure un câştig material.
Principalele centre de ceramică din Gorj erau la Târgu-Jiu, reşedinţa judeţului, unde
meşteşugul a fost deprins de la olarii din zona Vart, având ca principale cartiere de lucru
Olari şi Sisesti dar şi localităţi învecinate ca: Urecheşti, Iaşi, Drăguteşti, Româneşti, Vădeni,
Bârseşti; centrul Găleşoaia are o vechime milenară, dovedită arheologic (dealurile Vârtului
deţineau cel mai bun pământ pentru oale) şi cuprindea satele Găleşoaia, Stejerei,
Hodoreasca şi Pinoasa; centrul Stroieşti-Arcani cuprindea satele Stroieşti, Arcani, Brădiceni,
Raşova, Raşovita şi Leleşti; centrul Peşteana-Vârtop cuprindea satele Peşteana-Vulcan,
Vârtop, Boboieşti, Strâmba-Vulcan, Ciuperceni şi Pieptani; centrul Glogova cuprindea satele
Glogova, Olteanu, Iormăneşti şi Clejneşti; centrul Ştefăneşti cuprindea satele din zona
Târgu-Cărbunești: Stefăneşti (aici s-a remarcat culoarea albă a smalţului ca o caracteristică
specifică a zonei), Albeni, Boboieşti, Şipot şi Logrești - influenţat de ceramica de Horezu.
Astăzi, mai există centre de ceramică în comunele Novaci, Târgu-Cărbunești, Câlnic,
Glogova şi oraşul Târgu-Jiu.
5.3.4

Uneltele de muncă şi folosirea terenului

Studiul etnografic al ocupaţiilor, în perspectiva istorică a evoluţiei lor, indică îmbunătăţirea
continuă a ocupaţiilor, prin procedee tehnice superioare, s-au reflectat în mod corespunzător
în viaţa omului. Pentru zona de munte şi de podiş împădurit, din punct de vedere
antropologic şi cultural, unealta caracteristică a fost securea, în zona fâneţelor, coasa şi în
câteva zone de luncă, plugul de lemn cu brăzdar de fier. Din punct de vedere tradiţional,
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Sursa imagine: http://portalnovaciranca.ro/scurt-istoric-ranca-novaci.html
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agricultura de munte practicată în nordul judeţului Gorj era arătura în costişă. Pe Valea
Bistriţei avem şi arătura în berbec precum şi arătura în melc.
Gorjeni la coasă

5.3.5

96

Meşteşuguri şi tradiţii. Meşteri gorjeni

Pe teritoriul gorjean, există mulţi păstrători ai tradiţiilor şi meşteşugurilor locale, precum: olărit
şi ceramică, sculptură în lemn (icoane, instrumente muzicale, măşti), obiecte ţesute (carpete,
ştergare, covoare olteneşti), picturi/icoane pe lemn şi sticlă, broderie şi obiecte de port
popular (ii, marame, fote, costume populare), instrumente muzicale, obiecte din sticlă
realizate manual, dogărie, tâmplărie, cioplitori de hambare de cereale, împletituri de nuiele,
alte meşteşuguri tradiţionale şi obiecte decorative cu specific local (ouă încondeiate,
butoiaşe, linguri, blide, goblenuri, tablouri, miniaturi, etc.).
Pentru a exemplifica meşteşugurile fiecărei Unități Administrativ Teritoriale a judeţului sunt
prezentaţi mai jos meşterii, localitatea şi domeniul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea,
ca păstrători ai culturii tradiţionale locale:
Tismana: Filomela Tiştere, covoare olteneşti; Paulina Sarcină, covoare olteneşti; Valerica
Miuţe, icoane; Mihaela Văcariu, ţesături; Claudia Drăghescu, ţesături artizanat; Petre Cocină,
dogărie; Achitina Hica, costum popular, cusături; Iuliana Marin, costume populare, cusături;
Gh. Cotan, costume populare bărbat, ţesături; Roxana Bălteanu, pictură si sculptură lemn;
Margareta Probaje, ţesături; Floarea Paraschiv, ţesături; Ana Sulea, ţesături; Nicolae Viloiu,
marochinărie; Cristina Motorga, costume populare; Maria Tantan, covoare olteneşti, cusături.
Novaci: Titel Zamfira, sculptură lemn; Maria Opriţescu, cusături; Gheorghe Ciortea,
cojocărit; Maria Tudorache, ţesături; Marius Gabriel Poenaru, sculptură lemn, piatră, sticlă;
Gheorghe Dăianu, sculptura lemn; Daciana Ungureanu, ceramică decorativă.
Turceni: Alexandru Trăsnea, pictura naivă; Constanţa Preoteasa, ţesături, cusături.
Bumbeşti-Jiu: Ion Popescu, sculptură lemn; Nicolae Guţa, sculptura lemn; Amos Moruşcă,
prelucrare rădăcini.
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Târgu-Cărbuneşti: Ionel Traian, prelucrare lemn, machete; Florin Gheorghiu, pictură icoane;
Ion Udroiu, ceramică.
Albeni: Elena Olaru, ţesut; Dorel Gorăcel, cioplitor lemn; Iustin Turcitu, cioplitor lemn.
Alimpeşti: Adelina Dorobanţu, pictură icoane lemn, sticlă, piatră.
Arcani: Elena Cotoi, ţesături; Ioana Coiculescu, ţesături, cusături; Angelica Petcu, ţesături,
cusături; Eleonora Popescu, ţesături, cusături; Maria Berca, ţesături, cusături.
Baia de fier: Dumitru Robulescu, cojocărit; Salvina Căruntu, împletituri nuiele/coşerit; Maria
Flondor, ţesături; Mircea Flondor, cojocărit; Eugenia Telian, cusături; Dorina Telian, cusături;
Adam Dudumă, împletituri răchită; Miron Flondor, dogărie; Gh. Bleoanţă, cioplitor lemn.
Balăneşti: Valentina Gheorghe, ţesături; Angela Ciolca, împletituri nuiele; Gheorghe Andriţa,
ţesături din păr de capră.
Bărbăteşti: Angela Ciolcam împletituri nuiele; Gh. Andriţa, ţesături păr capră; Mihaela
Mazilu, împletituri nuiele; Teodora Cojocaru, împletituri nuiele; Mihaela Vlăduţoiu, goblen;
Janeta Iordache, ţesături lână; Nicoliţa Sâiu, împletituri lână; Elisaveta Sârboiu, cusături,
ţesături.
Bengeşti-Ciocadia: Dorel Curcă, sculptură lemn; Minel Curcă, sculptură lemn; Marius
Burlica, sculptură lemn; Lucică Ivan, tâmplărie; Aurel Geană, tâmplărie; Dumitru Meche,
dogărie; Nicolae Meche, dogărie; Gh. Braitoru, fierar; Ana Udrea, ţesături, cusături; Maria
Pănoiu, ţesături, cusături; Aurica Cimpoieru, ţesături, cusături; Nicoleta Chiriac, ţesături,
cusături; Aurica Luţă, ţesături, cusături; Maria Bocşeru, ţesături, cusături; Viorica Bocşeru,
ţesături, cusături; Aurel Gurică, crucer.
Târgu-Jiu: Ştefan Popescu, instrumente muzicale; Ion Rătăzeanu, ceramică; Pompiliu
Ciolacu, pictură icoane, prelucrare lemn şi os; Cristina Ciolacu, pictură icoane; Cristina
Paştea, lasetă; Gheorghe Paştea, lasetă; Veronica Dascălu, lumânări artizanale, săpun
natural; Alexandru Dancău, lumânări artizanale; Ana Maria Ciolacu, bijuterii handmade; Alina
Coconu, pictură, icoane, ceramică; Valentina Gheorghe, covoare olteneşti; Mariana Frătiţa,
îmbrăcăminte etno; Aura Stoenescu, podoabe; Lişiţa Livia, goblen; Mihai Guţu, goblen.
Bolboşi: Nicolae Gionea, rotărie; Dumitru Văduva, lingurar; Victoria Braia, ţesături, cusături;
Ion Murariu, fântânar.
Bumbeşti-Piţic: Gh. Condel, sculptură lemn; Constantin Murgulescu, sculptură lemn.
Bustuchin: Pătru Goga, prelucrare lemn.
Căpreni: Nela Cruceru, crucer.
Cătunele: Cornelie Picioruşi, sculptură lemn; Iancu Crăcea, lingurar; Elisabeta Boghici,
ţesături, cusături.
Câlnic: Ion Mocioi, ceramică; Ion Coneru, ceramică; Elena Mutulescu, ţesături, cusături;
Ştefania Buştoi, ţesături; Haralambie Dănescu, rotărie, dogărie; Dionisie Mitroi, rotărie,
dogărie.
Crasna: Mircea Puiu, sculptură lemn; Petre Mituţoiu, tâmplărie; Cosmin Dragomir, sculptura
lemn; Alexandru Găina, pictură naivă, sculptură lemn; Trandafira Buică, ţesături; Ion
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Bolozan, fierărie; Nicolae Rotaru, dogărie, instructor Populare, sculptură lemn; Ion Boghian,
confecţioner fluiere; Cristinel Bosoncea, sculptură lemn.
Dragoteşti: Ion Boengiu şi Nicolae Păuna, împletituri răchită; Dorel Negomireanu, sculptură
lemn; Ion Surcel, boiangiu.
Drăguţeşti: Ion Bârsan, prelucrare lemn; Ioana Buţă, pictura religioasă pe sticlă; Iancu
Dinescu, dogărit; Gheorghe Dinescu, dogărit.
Glogova: Vasile Guţă, olărit.
Hurezani: Irinel Crăciun, mobilă sculptată; Olimpia Crăciun, decoraţiuni rădăcini, scioci, flori.
Jupâneşti: Dumitru Cojocaru, dogărie; Ion Stancu, dogărie; Aurel Andronie, pictură naivă.
Leleşti: Ion Cocolea, sculptură lemn; Ion V. Popeangă, sculptură lemn; Ion Ungureanu,
cojocărie; Nicolae Feroiu, cogrie.
Mătăsari: Nicolae Pamfiloiu, împletituri răchită; Elena Pârţaiche, ţesături; Gheorghe Pârjol,
dogărie; Nicolae Bertea, dulgherie, dogărie; Vasile Pârjol, împletituri nuiele; Aurelian
Pamfiloiu, confecţioner mături răchită; Floarea Băca, ţesut.
Muşeteşti: Constantin Nistorescu, sculptură, prelucrare lemn; Elena Ciucă, ţesături.
Negomir: Elisaveta Cruceru, ţesături; Aristide Coancă, sculptură lemn, lingurar.
Plopşoru: Ştefan Pârvu, prelucrare lemn; C-tin Mihu, fierărie.
Peştişani: Nicolae Văideanu, sculptură lemn; Ileana Tudorescu, ţesături; Adriana Lidia
Nărban, iconărit; Nicolae Scafoş, dulgherie, tâmplărie; Geta Piţigoi, ţesături, cusături; Aurelia
Ciulei, ţesături, cusături; Cristian Glăvan, sculptură lemn.
Polovragi: Mioara Dinoiu, ţesături; Nicolae Grigorescu, sculptură lemn; Onea Elisabeta,
cusături; Ion Roşu, împletituri coşuri; Constantin Lupu, sculptură lemn; Toma Cazacu,
potcovărie; Maria Anton, cusături.
Runcu: Nicolae Cocolea, dogărie; Nicolae Nădrag, sculptură lemn; Maria Lazăr, ţesături;
Grigore Vlăduţ, cioplitorie lemn; Maria Apostol, ţesături, cusături; Gh. Becheru, cioplitor
hambare cereale; Janeta Negrea, împletituri coşuri.
Săcelu: Dumitru Almăjanu, sculptură piatră; Angela Ciobanu, ţesături; Ioana Gorlă, ţesături;
Gh. Popescu, fierărie; Gheorghe Ciuică, dogărie, tâmplărie; Elena Ciuică, ţesături.
Slivileşti: Dumitru Rădoi, potcovărie, fierărie.
Stăneşti: Ion Romanescu, fierărie; Gheorghe Stanciu, crucer; Ion Eftenoiu, sculptură lemn,
tâmplărie.
Stoina: Ion Ghiţa, dogărie; Dinu Gheorghe, crucer; Ştefan Dinu, sculptură lemn, tâmplărie.
Teleşti: Maria Liliana Mischie, cusături; Elena Popescu, ţesături.
Turburea: Gheorghe Cioveie, sculptură lemn.
Ţânţăreni: Brânduşa Constantin, sculptură lemn.
Văgiuleşti: Gheorghe Birou, fierărie; Ion Corcoveanu, dogărie.
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5.3.6

Ansambluri culturale tradiţionale folclorice

În ceea ce priveşte viaţa culturală, legată de manifestările folclorice ce păstrează şi continuă
tradiţiile folclorice locale, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu este o susţinătoare a educaţiei
permanente în formarea continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de
educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al meşteşugurilor
tradiţionale, precum şi în alte domenii care satisfac cerinţele comunităţii. Aceasta susţine
conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii
tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial al Gorjului, precum şi oferirea de produse şi
servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare.
Activitatea Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu se desfăşoară nu numai la sediul central, ci şi în
alte 39 de secţii externe (municipii, oraşe, comune, sate) de pe raza judeţului Gorj,
dezvoltare care îşi pune semnificativ amprenta asupra vieţii culturale în aproape jumătate din
localităţile Gorjului.
Conform datelor furnizate de Şcoala Populară de Artă, există cursuri de învăţare a
meşteşugurilor tradiţionale în 8 domenii:
Ţesături tradiţionale (la Bălăneşti, Polovragi, Teleşti, Peştişani, Topeşti şi Sohodol Tismana);
Cusături (la Teleşti, Polovragi);
Arta lemnului (la Peştişani, Curtişoara, Polovragi, Crasna, Muşeteşti);
Machete (Târgu Cărbuneşti);
Împletituri în fibră şi coajă de copac (Polovragi);
Construcţii instrumente muzicale (Târgu Jiu);
Olărit (Târgu Jiu şi Alimpeşti);
Iconărit (Tismana, Gureni – Peştişani, Alimpeşti
De asemenea, cele trei formaţii cu statut profesionist sau semi-profesionist graţie cărora
Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu este considerată şi instituţie culturală, ce organizează
spectacole sunt:
Trupa de Păpuşari profesionişti „Pinocchio‖, singura din judeţ;
Orchestra de cameră „Lyra Gorjului‖, cu acelaşi statut;
Ansamblul folcloric „Maria Lătăreţu‖ a Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.
În prezent, conform informaţiilor transmise, pe baza unor protocoale încheiate cu autorităţile
publice locale din Gorj, într-un număr impresionant de localităţi funcţionează formaţii artistice
constituite din elevi sau absolvenţi ai cursurilor şcolii şi instruiţi de către experţii sau
instructorii Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu:
Ansambluri
- de cântece şi dansuri (la Târgu Jiu, Polovragi, Crasna, Târgu Cărbuneşti, Runcu,
Dragoteşti);
- de datini şi obiceiuri (la Cloşani – Padeş, Sohodol – Tismana, Turcineşti, Curtişoara, Târgu
Cărbuneşti, Alimpeşti, Bumbeşti-Jiu);
Grupuri - vocale de muzică populară (Târgu Jiu, Turburea, Bălceşti – Bengeşti-Ciocadia,
Băleşti);
- vocal-instrumentale de muzică populară (Tismana, Stăneşti);
- instrumentale (Târgu Jiu, Rovinari, Negomir, Dragoteşti, Crasna);
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Tarafuri tradiţionale (Târgu Jiu, Pârâu de Pripor – Godineşti, Tismana, Peştişani, Bâlta,
Târgu Cărbuneşti, Târgu Logreşti);
Formaţii - de dansuri populare (Târgu Jiu, Stoina, Stejari, Căpreni, Hurezani, Licurici, Băleşti,
Dobriţa, Bâlta, Peştişani, Topeşti);
- vocal-instrumentale de muzică uşoară şi folk (Târgu Jiu, Bumbeşti-Jiu, Bâlteni, Stejari);
Dans modern, balet (Târgu Jiu, Târgu Cărbuneşti, Bărbăteşti).

5.3.7

Evenimente culturale tradiţionale din Judeţul Gorj97

Judeţul Gorj beneficiază de prezenţa unei palete variate de evenimente culturale98:
aniversări, comemorări, spectacole şi expoziţii, târguri, zilele oraşului, precum şi sărbători
tradiţionale, dintre care amintim:
- „Brâncuşiana‖- complex de manifestări cultural artistice evocatoare, închinate naşterii lui
Constantin Brâncuşi (februarie) – Târgu Jiu şi Hobiţa;
- Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi‖ - Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti;
- Zilele Teatrului ,,Elvira Godeanu‖ – festival internaţional de teatru - Târgu Jiu;
- Festivalul naţional de folk şi balade ,,Poarta Sărutului‖ - Târgu Jiu;
- Simpozionul naţional de sculptură ,,Constantin Brâncuşi‖- Târgu Jiu;
- Atelierul Naţional de Poezie ,,Serile la Brădiceni‖- Peştişani;
- Festivalul internaţional de arte vizuale ,,Gorjfest‖, Tabără şi Salon - Târgu Jiu şi judeţ;
- Festivalul naţional de umor ,,Ion Cănăvoiu‖ - Târgu Jiu şi Runcu;
- Salonul naţional de caricatură - Târgu Jiu şi Runcu;
- „Gorjul tradiţional‖ – expoziţie de ţesături şi costume populare – Licurici;
- „Meşteri şi meşteşuguri‖ – expoziţiei de arta populară – Muzeul satului Bumbeşti-Piţic;
- „Gorjul tradiţional‖- expoziţie de costume populare şi spectacole folclorice – Drăgoteşti;
- „Gorjul tradiţional: Mucenicii/Lăuatul fetelor‖ – Bărbăteşti, Sauleşti;
- „Filocalia‖ - complex de manifestări spiritual religioase – Târgu Jiu;
- „Pastorala floriilor‖ – complex de manifestări cultural artistice închinate sărbătorilor pascale
– Stăneşti, Bengeşti-Ciocadia, Rovinari;
- „Ajunul Sfântului Gheorghe / Strigarea fetelor, împodobitul porţilor gospodăriilor cu crengi
de fag‖ – Cruşeţ;
- „Gorjul tradiţional / Sărbătoarea Sfântului Gheorghe / Manifestări cultural-religioase‖ Bolboşi, Bumbeşti-Jiu, Bustuchin, Crasna, Muşeteşti, Samarineşti, Stoina, Turcineşti;
- „Gorjul tradiţional / Sărbătorile dealului/ Sfinţirea viilor‖- Bâlta/Runcu;
- „Gorjul tradiţional / Ghermanul‖ - sărbătoare comunitară – Runcu;

97

Informațiile au fost preluate din Agenda Culturală 2011 a Județului Gorj, precum și din informațiile
transmise de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj
(CJCPCT).
98

Vezi Anexa 22 – Lista evenimentelor din Județul Gorj
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- „Târgul meşterilor populari olteni‖ – Târgu Jiu;
- Zilele culturii novăcene / Festivalul interjudeţean de folclor pastoral „Urcatul oilor la munte‖
– Novaci;
- „Gorjul tradiţional / Expoziţie de ţesături, covoare olteneşti şi ceramică‖ – Ciuperceni;
- „Cântec şi voie bună / Deschiderea sărbătorilor câmpeneşti în Pădurea „Băile Ţicleni‖Ţicleni;
- „Zilele culturii miculeştene / Sărbătoarea florii de salcâm‖ – Slivileşti;
- „Întâlnirea fiilor satului‖ – complex de manifestări culturale – Muşeteşti;
- Zilele satului / Festival local de folclor „Hora de la Aninoasa‖ – Aninoasa;
- „Flori de cântec oltenesc‖- şezătoare populară – Jupâneşti;
- Festivalul folcloric interjudeţean pentru copii şi tineret „Pe fir de balade‖ – Târgu Jiu;
- „Târgul naţional al meşterilor populari copii‖ – Târgu Jiu;
- „Gorjul tradiţional / Sărbătoarea florii de salcâm‖ – Văgiuleşti, Urdari;
- „Rusaliile / Întâlnirea fiilor satului‖ – Turburea;
- Festivalul folcloric interjudeţean „Răsună munţii sub Parâng, la Crasna‖ – Crasna;
- „Sânzienele / Drăgaica‖ – nedei populare – Crasna, Cruşeţ, Motru, Săulești, Drăgoteşti;
- „Sărbătoarea florii de tei‖ – Negomir, Leleşti, Runcu;
- „Zilele comunei Drăguţeşti‖ – Drăguţeşti;
- Gorjul tradiţional / Sărbătoarea Sfântu Petre/ Festivalul folcloric „Plai de cântec şi de dor‖ –
Ciuperceni;
- Tabăra de cercetare a tradiţiilor culturale „Constantin Brăiloiu‖ – Albeni, Prigoria, Târgu
Cărbuneşti, Licurici, Scoarța;
- „Gorjul tradiţional / Nedeia de Sfântu Ilie‖ – Polovragi, Jupâneşti, Samarineşti, Schela;
- Festivalul „Ziua vacii‖ – sărbătoare comunitară – Samarineşti;
- „Sărbătoarea castanului‖ – manifestare culturală comunitară – Bâţişoara, Runcu;
- „Ziua recoltei‖ - complex de manifestări cultural artistice – Ţicleni;
- „Sărbătorile toamnei / Întâlnire cu rapsozi şi meşteri populari locali / Târg al meşterilor
populari şi spectacol de obiceiuri‖ – Rovinari;
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6

6.1

RESURSE SUPORT/COMPLEMENTARE
SPECIFICE

ŞI

FORME

ORGANIZATORICE

Muzee, expoziţii, infrastructura culturală (biblioteci şi aşezăminte culturale)

Se remarcă existenţa unui număr mare de muzee în Judeţul Gorj, o mare parte cu specific
etno-folcloric: Muzeul Judeţean (inaugurat în 1894, reorganizat în 1954, cu secţii de istorie
şi artă, cu un patrimoniu de 25.629 obiecte aflate în depozitele muzeului,
în expoziţii temporare sau permanente), Muzeul Arhitecturii Populare a Gorjului - de la
Curtişoara (înfiinţat în 1946, cu o expoziţie pavilionară şi un parc etnografic de 1,5 ha),
Muzeul de istorie şi etnografie de la Leleşti (inaugurat în 1977), Muzeul de la Arcani
(amenajat în cadrul şcolii, unde se găsesc dovezi cu privire la modul de viaţă tradiţional, la
activitatea de piuare specifică în trecut pe apa Jaleşului), Muzeu de la Glogova (amenajat în
cula Glogoveanu, cu piese etnografice, costume populare, vase ceramice, obiecte de uz
gospodăresc) – vezi şi Lista muzeelor şi colecţiilor muzeale prezentate în Anexa 12.
În judeţul Gorj există un număr de colecţii etnografice şi de istorie locală situate în oraşe
şi localităţi rurale care au meritul de a conserva obiecte şi valori ale artei şi creaţiei populare
specifice acestei vetre folclorice precum cele de la: Albeni - colecţie sătească - prelucrare a
lemnului, Arcani - Colecţia muzeală „Grigore Pupăză‖– ţesături, cusături, Bengeşti –
Ciocadia – muzeu sătesc - ceramică, tehnică casnică, Borăscu – colecţie muzeală etnografie şi istorie locală, Curtişoara – muzeu etnografic în aer liber – arhitectură populară,
Runcu - Colecţia Muzeală „Maria Apostol‖ - Memorie culturală, Căluia (sat Găleşoaia),
Leleşti - muzeu sătesc - mori şi pive colecţie sătească – olărit, Tismana - muzeu sătesc port popular. De asemenea, în localităţile Baia de Fier, Bărbăteşti, Bumbeşti Piţic, Câlnic,
Ciuperceni, Crasna, Dănciuleşti, Muşeteşti, Săcelu, Turburea, Ţânţăreni, există tradiţie în
sculptura şi cioplirea lemnului. Se regăsesc colecţii muzeale de etnografie şi istorie
locală la Padeş (sat Călugăreni), Runcu (sat Dobriţa), Glogova, Samarineşti (sat Larga),
Mun. Târgu Jiu (sat Ştefăneşti).
Patrimoniul şi arta religioasă este prezentă prin Colecţiile Muzeale ale Mănăstirilor
Tismana şi Polovragi. Patrimoniul memorial şi memoria culturală se găsesc în: Comuna
Peştişani, sat Hobiţa - Casa Muzeu „Constantin Brâncuşi‖, Comuna Vladimir - Casa
Memorială „Tudor Vladimirescu‖, Comuna Bălăneşti, sat Voiteşti - Casa Memorială „Ion
Popescu Voiteşti‖, Târgu Jiu - Casa Memorială „Ecaterina Teodoroiu‖, Comuna Turcineşti,
sat Cartiu - Casa „Cartienilor‖, Localitatea Curtişoara - Casa Muzeu „Gheorghe Zamfir‖,
Comuna Bengeşti-Ciocadia, sat Bălceşti - Casa Muzeu „Maria Lătăreţu‖, Târgu Cărbuneşti Muzeul „Tudor Arghezi‖, Comuna Ciuperceni - Casa Memorială „Domnica Fometescu‖
(colecţie particulară), Comuna Runcu – Colecţia Muzeală „Maria Apostol‖, Com. Ţânţăreni,
sat Floreşti - Colecţia publică „Mihai Eminescu‖.
În judeţul Gorj există un număr de 73 aşezăminte culturale (vezi Lista aşezămintelor
culturale prezentate în Anexa 13), cele mai importante fiind: Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala Populară de Artă, Centrul
Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi‖, Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului‖. La
acestea se adaugă Centrul de Cultură „Tudor Arghezi‖ Târgu Cărbuneşti,
Casa
Multiculturală Motru, Casa orăşenească „Nicolae Diaconu‖ Ţicleni, Casele de Cultură din
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Bumbeşti – Jiu, Rovinari, Tismana şi Turceni, Căminul Cultural prof. „Titu Rădoi‖ Arcani,
Căminul Cultural „Ion Niţulescu‖ Baia de Fier, Căminul Cultural „Teoteoi‖ Băleşti, Căminul
Cultural „Călugăreni‖ Padeş, precum şi alte cămine culturale în localităţile rurale.
Prima bibliotecă publică a fost înfiinţată la şcoala din Târgu Jiu, în anul 1840 de către
magistratul oraşului (primarul); în 1869, în şedinţa Consiliului General al judeţului, se lua în
discuţie raportul comitetului permanent referitor la înfiinţarea unei biblioteci publice, aceasta
fiind înfiinţată 30 ani mai târziu în 1898.99.
În ceea ce priveşte situaţia actuală a bibliotecilor din judeţ, acestea sunt in număr de 70,
dintre care se remarcă din punct de vedere al importanţei, Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell” Gorj, care continuă activitatea bibliotecii publice orăşeneşti constituită în 1934, prin
donaţia făcută de Alexandru Christian Tell, nepotul generalului Christian Tell. Aceasta are
sediu propriu, cu patru clădiri, amplasate în diferite puncte ale oraşului (sediul central căruia i
s-a mai adăugat un corp, investiţie din anul 1995, filială pentru copii şi tineret, secţia de artă
„Iosif Keber‖ şi o filială de cartier), precum şi o colecţie de 294.467 volume, din care: 277.545
cărţi şi periodice şi 1493 documente audio-video, 15 documente electronice.
De asemenea, există 8 biblioteci municipale / orăşeneşti: Biblioteca Municipală Motru,
Biblioteci Orăşeneşti în Bumbeşti Jiu, Novaci, Rovinari, „Tudor Arghezi‖ Târgu Cărbuneşti,
Tismana, Turceni, „Nicolae Diaconu‖ Ţicleni, precum şi un număr de 61 Biblioteci
Comunale (vezi Anexa 14 – Lista Bibliotecilor Publice - descrierea şi starea acestora).
În ceea ce priveşte situaţia acestora şi nevoile de dezvoltare, Biblioteca Judeţeană
”Christian Tell” Gorj, nu are spaţiu suficient pentru manifestări şi servicii moderne, nici spaţiu
adecvat pentru colecţia de carte susceptibilă a face parte din patrimoniul cultural naţional, iar
secţia de artă necesită renovare.
În condiţii foarte bune se află bibliotecile din: Ţicleni, Hurezani (care are nevoie însă de mai
multǎ carte nouǎ) şi Târgu-Cǎrbuneşti; în condiţii bune sunt cele din: Rovinari, Albeni,
Aninoasa, Bǎleşti, Bǎrbǎteşti, Bolboşi, Bustuchin, Cǎtunele, Crasna, Cruşeţ, Dragoteşti,
Ioneşti, Leleşti, Licurici, Muşeteşti, Negomir, Peştişani, Polovragi, Prigoria, Sǎuleşti, Schela,
Scoarţa, Stǎneşti, Stejari, Teleşti, Turburea, Ţânţǎreni, Urdari şi Vǎgiuleştiş; în condiţii
improprii desfăşurării activităţii sunt bibliotecile din: Bǎlǎneşti, Berleşti, Borǎscu, Glogova,
Logreşti, Plopşoru, Samarineşti, Vladimir100.
La acestea, se adaugă, arhiva clasică si electronică a Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradițonale Gorj (CJCPCT), cuprinzând informaţii cu
privire la cultura populară şi evenimentele culturale din judeţ, precum și editura CJCPCT
Gorj.

În ceea ce priveşte cultura scrisă, Judeţul Gorj, se poate mândri cu: cercurile culturale şi
mişcarea cooperatistă de la sate, pornite din Gorj şi promovate la nivel de Regat, la sfârşit de
secol XIX, mişcare numită Noul iluminism; întâia revistă şcolară din Regat - Amicul tinerimii
99

ARIMIA , Vasile, GORJUL CULTURAL. Secolul XX (1910-1990), Editura Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Tg-Jiu, 2009, pag. 345.
100

Conform informațiilor furnizate de Biblioteca Județeana ‖Christian Tell‖, vezi Anexa 14.
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(10 octombrie 1895, Gimnaziul ,,Tudor Vladimirescu‖, Târgu Jiu); prima editură sătească din
România, specializată în lucrări cu caracter esoteric – Ram, fondatori fraţii Gheorghe şi Ilie
Dulcu, în perioada 1930-1940, la Aninoasa, Gorj.

6.2

Istoria şi oferta culturală a judeţului

Istoria cultural-tradiţionala a Gorjului, conform datelor furnizate de Centrul Judeţean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, are la bază o structură de tip
mitologic, folcloric (ţinutul fiind, până în a doua jumătate a secolului XX, unul preponderent
rural. În afara orașului Târgu Jiu abia în 1966 a apărut a doua localitate urbană, Motru),
elemente ale culturii de elită, de performanţă, de tip profesionist au început să se dezvolte în
capitala istorică a judeţului, din chiar primele decenii ale secolului al XIX-lea, odată cu
înfiinţarea Şcolii Naţionale şi a prezentării de către profesorii şi elevii acesteia a primei
reprezentaţii de teatru din istoria locului (30 august 1834).
Acest tip de model cultural-tradiţional a evoluat în trei perioade diferite:
a) perioada 1875-1940 - apariţia Teatrului Milescu, Teatrului Român din Târgu Jiu, a presei
de informaţie şi cea culturală, tipografii, edituri, şcoli secundare, Gimnaziul/Liceul ,,Tudor
Vladimirescu, Muzeul Gorjului, Şcoala de ceramică, Societatea Filarmonică ,,Lyra Gorjului‖,
biblioteca publică, societăţi şi fundaţii culturale, licee specializate, cămine culturale,
universitatea liberă/populară, Teatrul-cinema Căldăruşe, etc.
b) perioada 1947-1989 - cultura de masă, care, deşi a produs instituţii noi (Casa
orăşenească de cultură, Ansamblul ,,Doina Gorjului‖, Şcoala populară de artă, Centrul
judeţean al creaţiei populare, case orăşeneşti de cultură, Cenaclul literar ,,Columna‖, Muzeul
Curtişoara, Cenaclul Uniunii Artiștilor Plastici, Muzeul de artă, Teatrul Popular), nu a fost
motivantă pentru cultura de elită. În această etapă s-a menţinut şi valorificat bună parte din
tradiţiile culturale ale Gorjului şi s-au format, adoptat, maturizat o pleiadă de intelectuali de
mare anvergură (scriitori, actori, muzicieni, plasticieni, istorici, cercetători);
c) perioada 1990 - prezent – perioada actuală, productivă în plan cultural şi al valorificării
actului cultural conceput şi desfăşurat la modul profesionist, prin apariţia Universităţii
,,Constantin Brâncuşi‖, a Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu‖, a Bibliotecii de artă, Centrului
de cultură şi artă ,,Constantin Brâncuşi‖, Liceului de arte, Facultatea de arte, Orchestra de
cameră, filialele Gorj ale Uniunii Artiştilor Plastici şi Uniunii Scriitorilor, tabere de cercetare şi
creaţie plastică, edituri, reviste de cultură, saloane şi expoziţii diverse, târguri ale meşterilor
populari, festivaluri şi concursuri zonale, naţionale şi internaţionale; se înfiinţează centre
culturale, muzee şi colecţii muzeale, apar monografii locale; se fac turnee şi expoziţii în
diverse ţări, etc.
Oferta culturală a judeţului situează Judeţul Gorj în categoria judeţelor cu o activitate
culturală bogată, organizând peste 400 manifestări, dintre care circa 200 cu impact zonal,
judeţean, regional, naţional şi internaţional101, precum: 41 festivaluri şi concursuri, 30
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Conform datelor furnizate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Gorj.
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sărbători comunitare, 5 târguri ale meşterilor populari (1 local, 1 regional, 3 naţionale), 3
târguri de produse tradiţionale, 1 tabără de cercetare etnofolclorică, 1 tabără internaţională
de sculptură, 1 tabără internaţională de film, fotografie, sculptură mică, pictură şi grafică/
Gorjfest, 1 tabără internaţională de pictură; 6 saloane (de sculptură, artă populară, fotografie,
de umor (naţional), film, fotografie, pictură şi grafică, de carte, etc.), circa 100 de lansări de
cărţi şi reviste de cultură, expoziţii temporare de carte, artă populară, artă plastică, fotografie,
simpozioane, mese rotunde, seminarii tematice, sesiuni de comunicări, aniversări ale
primelor atestări de localităţi, ale unor instituţii publice sau a unor evenimente de mare
rezonanţă istorică și culturală, ale unor personalităţi marcante pentru istoria şi cultura locală
sau naţională, nedei, bâlciuri şi hramuri locale.
Acestor evenimente li se adaugă alte oferte cultural-artistice şi ştiinţifice: concertele şi
spectacolele din stagiunile permanente ale Teatrului ,,Elvira Godeanu‖, Ansamblului Artistic
Profesionist ,,Doina Gorjului‖, Orchestrei de cameră ,,Lyra Gorjului‖ şi Trupei de păpuşari
,,Pinocchio‖. Spectacole ocazionale sunt susţinute de cele 17 Ansambluri folclorice de
amatori din judeţ: Novaci, Polovragi, Baia de Fier, Tg-Cărbuneşti, Băleşti, Hurezani, Padeş,
Motru, Drăgoteşti, Palatul Copiilor Târgu Jiu, Liceul de arte Târgu Jiu, Stoina, Stăneşti,
Dănciuleşti, Crasna; spectacolele ocazionale susţinute de cele 29 formaţii de dansuri
populare mixte (Licurici, Poiana Seciuri, Bustuchin, Dobriţa, Mătăsari, Topeşti, Sohodol,
Crasna, Negomir, Peştişani, Bengeşti, Bălceşti, Sadu, Novaci, Rovinari, Bărbăteşti, Turceni,
Ioneşti, Bâlta, Cătune, Căpreni, Leleşti, Samarineşti, Cruşeţ) şi cele 5 formaţii de dansuri
populare de fete (Dobriţa, Sadu, Stoina, Pociovaliştea, Raci); concertele ocazionale
susţinute de cele 7 formaţii corale aflate în activitate; concertele ocazionale susţinute de
cele 14 tarafuri tradiţionale înregistrate: Târgu Jiu, Leleşti, Bălceşti, Tg-Logreşti, Novaci,
Godineşti, Runcu, Stoina, Târgu Cărbuneşti etc.; concertele ocazionale susţinute de cele 10
grupuri vocale folclorice (Şcoala Populară de Artă, Liceul de arte, Băleşti, Tismana,
Crasna); concertele ocazionale la care participă 25 de rapsozi populari înregistraţi (10
bărbaţi, 15 femei); spectacolele ocazionale susţinute de cele 5 formaţii de teatru de
amatori: Novaci, Motru, Turceni, Polovragi, Brăneşti.
La acestea se adaugă vernisajele expoziţiilor de artă plastică ale Filialei Gorj a Uniunii
Artiștilor Plastici, Muzeului de Artă, Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Tradiţionale Gorj a şi Centrului de cultură şi artă ,,Constantin Brâncuşi‖, precum şi
activitatea celor peste 70 meşteri populari înregistraţi de Centrul Judeţean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, ca practicând încă cel puţin un
meşteşug tradiţional.
Reţeaua culturală instituţionalizată a judeţului, la nivelul anului 2011, este următoarea102:
- 2 instituţii profesioniste de spectacol: Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului”,
sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj; Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, sub autoritatea
Consiliului local Tg-Jiu;
- 2 instituţii specializate profesional: Muzeul Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu”, cu secţiile
istorie, artă, arhitectură populară şi etnografie, şi Casele memoriale Ecaterina Teodoroiu
(Târgu Jiu), Tudor Vladimirescu (Vladimir), Ion Popescu-Voiteşti (Bălăneşti), Casa-muzeu
Constantin Brâncuşi (Hobiţa), Casa Cartianu (Turcineşti, expoziţie port popular); Biblioteca
102
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Judeţeană ,,Christian Tell”, cu secţiile ,,Copii şi tineret‖ şi ,,Artă‖, precum şi Casa memorială
Iosif Keber;
- 2 aşezăminte culturale judeţene specializate profesional: Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj (CJCPCT), cu filiale locale la Tismana
si Crasna; Şcoala populară de artă, cu activitate de centru şi 32 secţii;
- 1 orchestră de cameră: Lyra Gorjului, sub autoritatea Şcolii populare de artă şi a Liceului
de arte ,,Constantin Brăiloiu‖ Târgu Jiu;
- 1 trupă de păpuşari: Pinocchio, sub autoritatea Şcolii populare de artă;
- 70 aşezăminte culturale, sub autoritatea Consiliilor locale şi cu o cotă parte de realizare
de venituri proprii, însumând:
- 4 centre culturale: Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi‖ Târgu Jiu, Centrele
orășenești ―Tudor Arghezi‖ Târgu Cărbuneşti şi ―George Coşbuc‖ Tismana (2008), Centrul
cultural rural ―Fraţii Buzeşti‖ Crasna (2008);
- 1 casă municipală de cultură: Motru;
- 5 case orăşeneşti de cultură: Novaci, Bumbeşti-Jiu, Turceni, Rovinari, Ţicleni;
- 1 casă de cultură în Staţiunea balneoclimaterică Săcelu;
- 59 cămine culturale în reşedinţele comunale, cu 40 filiale săteşti;
- 3 case de cultură ale sindicatelor: Târgu Jiu, Rovinari, Bumbești-Jiu;
- 1 Muzeu al Arhitecturii Populare a Gorjului, la Curtișoara;
- 11 muzee ale satului: Arcani, Leleşti, Rădineşti, Turburea (2005), Câlnic (2007), Crasna
(2008), Albeni (2008), Bumbeşti-Piţic (2009), Bărbăteşti (2009), Hurezani (2009), Ţânţăreni
(2010);
- 1 muzeu documentar: ,,Mihai Eminescu‖, Floreşti-Ţânţăreni;
- 2 muzee memoriale: ,,Maria Lătăreţu‖, Bălceşti (2006), ―Maria Apostol‖, Runcu (2009);
- 1 muzeu al costumului popular gorjenesc: Tismana (2007);
- 1 muzeu literar: ,,Tudor Arghezi‖ Târgu Cărbuneşti (2007);
- 1 muzeul al crucilor: Măceşu, Târgu Cărbuneşti (2009);
- 1 muzeu etnografic privat: Ciuperceni (2006);
- 10 colecţii muzeale, înfiinţate între 2006 şi 2011: Târgu Jiu (la Teatrul ,,Elvira Godeanu‖),
Săcelu, Creţeşti, Bâlta, Baia de Fier, Muşeteşti, Bengeşti, Jupâneşti, Turceni, sediul
Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;
- 1 Muzeu al Civilizaţiei Montane a Gorjului (2011), la Plopu-Rânca, Novaci;
- 1 Colecţie de artă contemporană ,,Gorjfest” (2011, sediul Centrului Judeţean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;
- 8 biblioteci orăşeneşti: Motru, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Novaci, Bumbeşti-Jiu, Ţicleni,
Tismana, Turceni;
- 61 biblioteci comunale;

142

- 1 bibliotecă de specialitate a Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiţionale Gorj, cu peste 1.000 cărţi (monografii, studii, albume, etc.);
- Arhiva clasică si electronică a CJCPCT Gorj, cuprinzând informaţii relative la cultura
populară si evenimentele culturale din judeţ;
- 5 Universităţi Populare: Motru, Baia de Fier, Săcelu, Turceni, Rovinari;
- 1 Editură: CJCPCT Gorj;
- 2 filiale ale Uniunilor de creaţie: Filiala Gorj a Uniunii Artiştilor Plastici din România;
Reprezentanţa Gorj a Uniunii Scriitorilor din România;
- 1 Cenaclu literar: ,,Columna‖, cu circa 60 ani de existentă;
- 1 Galerie de Artă, Târgu Jiu;
- 3 reviste de cultură de elită: ,,Portal Măiastra‖ a CJCPCT Gorj, ―Brâncuşi‖ şi ―Caietele
Columna‖ ale Centrului Municipal de cultură ,,Constantin Brâncuşi‖ Târgu Jiu;
- 2 reviste specializate în studiul culturii populare: ,,Revista Jiului de Sus‖ şi ,,Crinul
satelor‖ ale CJCPCT Gorj;
- 1 anuar de cercetare a istoriei Gorjului: ,,Litua‖, editat de Muzeul Gorjului;
- 12 reviste ocazionale: ,,Serile la Brădiceni‖‘, editată de Biblioteca Judeţeană ”Christian
Tell” Gorj; ,,Hazul‖ şi ,,Bilete de papagal‖, editate de CJCPCT Gorj; ,,Mioriţa novăceană‖,
Casa de cultură Novaci; ,,Ad Mutrium‖, Casa de cultură Motru; ,,Săcelata‖, Casa de cultură
Săcelu; ,,Rădăcini‖, Căminul cultural Baia de Fier; ,,Interfluvii‖, Societatea culturală
Rădineşti/ Dănciuleşti; ,,Vestitorul‖, Căminul cultural Stăneşti; ,,Tradiţii teleştene‖, Căminul
cultural Teleşti; ,,Freamătul‖, Căminul cultural Bustuchin; ,,Polovragii‖, Căminul cultural
Polovragi;
- 2 Studiouri înregistrări audio-video (CJCPCT Gorj și Școala Populară de Artă);
- 1 Cineclub: ,,C-tin Brâncuşi‖, Teatrul ,,Elvira Godeanu‖;
- 1 Cinematograf: ,,Victoria‖, Târgu Jiu, ce va fi reabilitat si modernizat până în martie 2012,
printr-un program în valoare de 250.000 euro, de către Regia Naţională de Film si va purta
numele regizorului ,,Sergiu Nicolaescu‖, originar din Târgu Jiu.
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6.3

Învăţământul de toate gradele. Scurt istoric al acestuia pe teritoriul
judeţului 103

Reţeaua dotărilor de învăţământ primar şi secundar acoperă întreg teritoriul judeţean. Nivelul
liceal este prezent în 18 Unități Administrativ Teritoriale, dar numai în 5 oraşe şi 2 comune
există licee teoretice şi colegii. Nivelul postliceal şi universitar este prezent doar în Târgu Jiu
(Vezi Anexa 16). Este necesară educarea publicului şi a tineretului şcolar pentru înţelegerea
necesităţii conservării diversităţii biologice şi utilizării durabile a componentelor sale. Aceeaşi
măsură se aplică şi în cazul patrimoniului construit, cu scopul valorificării componentelor
istorice şi a identităţii locale.
De asemenea, este nevoie de restructurarea reţelei şcolare datorită scăderii numărului de
elevi, precum şi de utilizarea potenţialului oferit de fondul arhitectural al acestora pentru
conversii funcţionale.
Pe baza cercetărilor şi descoperirilor se poate afirma că învăţământul gorjean a îmbrăcat dea lungul timpului toate formele pe care le-a înregistrat ţara noastră. În oraşe au funcţionat
şcoli publice de grad elementar, ludi litterari sub conducerea unui magister, plătit de părinţii
şcolarilor, care îşi ţinea lecţiile sub porticul din for. Centre de răspândire a scrisului şi culturii
erau şi castrele, ştiut fiind că aici ordinele se dădeau în scris, pe o tessera104.
Alte dovezi ale învăţării scrisului sunt plăcuţele sculptate sau monumentele figurate, care
reprezintă şcolari cu ghiozdane precum şi însemnările făcute de soldaţi pe diferite materiale
cu numele lor. În vremea Imperiului Roman, o alta treaptă de învăţământ o constituie şcoala
condusă de un gramaticus. Această şcoală era mai puţin răspândită, se adresa numai fiilor
celor bogaţi şi în ea se învăţa aritmetica, geometria, astronomia, gramatica, istoria, dialectica
şi muzica. Cu privire la învăţământul gorjean din evul mediu putem spune că un factor
important era şcoala de chilie. Existau centre de pregătire la Curtea de Argeş şi la
Câmpulung, iar în Oltenia ele au fost la Severin, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea105.
Aşa cum constata Alexandru Ştefulescu, în toată ţara „primul adăpost al instrucţiunii în Gorj,
au fost mănăstirile, în special Mănăstirea Tismana unde egumenii, după exemplele vechi,
învăţau pe ucenicii lor români limba slavă şi îi puneau de rescriau diferite manuscripte, aşa
că de aici ieşeau toţi acei cunoscători de carte atât pentru trebuinţa statului cât şi a bisericii,
daraverilor dintre locuitori‖106. „Evangheliarul‖ lui Nicodim în limba slavonă, din anul 1402, e
dovada că „şcoala‖ de dieci trebuie să fi funcţionat la Tismana.
Mănăstirile şi bisericile din Gorj se dezvoltă viguros în tot timpul orânduirii feudale, ele
împlinesc funcţii multilaterale: şcoală, biserică, spital, cetate, fapt ce arată caracterul
nediferenţiat al culturii medievale. Ca instituţii de învăţământ ele pregăteau acei călugări
caligrafi, pisari, dieci, preoţi şi pe aceia ce găseau de trebuinţă ştiinţa citirii şi scrierii slovelor.
Cercetarea documentelor din acest secol a scos în evidenţă existenţa unui mare număr de
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Datele despre istoria învățământului gorjean, au fost preluate din PUPĂZĂ, Grigore, CHEZNOIU,
C. „ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN GORJ―, Editura NEWEST, 2005
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14, citat de PUPĂZĂ, Grigore, CHEZNOIU, C., în „ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN GORJ―.
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Idem, Alexandru Ştefulescu: „Gorjul istoric și pitoresc", Editura Târgu Jiu, 1904, pag. 6-7.
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dieci, de gramatici şi logofeţi, anume 497 de scriitori, cunoscători ai limbii slavone şi ai limbii
române. Alături de învăţământul practicat în mănăstiri şi biserici, în vremea orânduirii feudale
exista şi un învăţământ pentru copiii boierilor. În casele ac estoraerau aduşi dascăli anume
pentru fii respectivi, uneori şi pentru alţii, aşa cum a învăţat chiar Tudor Vladimirescu, care
după ce-şi însuşeşte slovele la preotul satului Vladimir Pârvu Ciuhoi, îşi întregeşte învăţătura
prin casele boierilor Glogoveanu din Craiova.
Tot de atunci sunt cunoscute şcolile domneşti care erau înfiinţate şi funcţionau prin hrisoave
domneşti. Şcoala din Târgu Jiu, înfiinţată din iniţiativa şi cu cheltuiala stolnicului Dumitrache
(fost ispravnic de Gorj, ce a scris o istorie a evenimentelor dintre 1700-1775), este
beneficiara acestui hrisov şi al altora, emise de următorii domnitori.
Din punct de vedere a ceea ce putem numi învăţământ modern de stat în judeţul Gorj,
schimbările sunt oglindite în prevederile Regulamentului Organic. Prin concepţia şi măsurile
ce preconizează şi favorizează în general avântul învăţământului, şcoala devine o instituţie
de stat. Problema majoră care se punea în legătură cu extinderea învăţământului la sate, era
aceea a cadrelor de predare.
Dând curs propunerii lui Petrache Poenaru, se trimite o circulară profesorilor şcolilor din
oraşele reşedinţă de judeţ, prin care li se cere să pună în practică dispoziţiile art. 8 prin care
se prevedea ca pe lângă preot în sat să fie şi un cântăreţ, care să aibă în sarcină învăţătura
de carte a fiilor de săteni. Ca metodă de predare se oficializează metoda Bell-Lancaster, acel
sistem monitorial care continuă să fie folosit multă vreme în şcolile gorjene, permiţând
utilizarea unui cadru didactic la un număr mai mare de elevi, sistem avantajos în vremea în
care dascălii erau plătiţi prin contribuţia obştii săteşti.
Despre conţinutul învăţământului din această primă şcoală normală aduc preţioase atestări
două acte de numire de învăţământ, unul pentru Barbu Rovenţa din satul Găleşoaia şi altul
pentru Constantin Pârvuţoiu din comuna Arcani. Programa şcolară a epocii pentru şcolile
comunale se poate stabili din tabelele şi cataloagele întocmite pentru elevii care se
prezentau la examenele de sfârşit de an. Elevii erau examinaţi la: citire pe tablă, silabisire,
scriere la nisip sau la tablă de piatră, citire pe tablă de manual, citire pe „osebite‖ cărţi, cele
patru operaţiuni cu numere întregi, scrierea slobodă, scriere după zis (dictare), istoria sfântă,
rugăciuni107.
Pentru învăţământul la sate sunt menţionate două şcoli particulare în Vădeni şi Târgu Jiu, al
căror număr de elevi nu e cunoscut. Existenţa unor asemenea şcoli particulare este atestată
şi de un document elaborat de serviciul de salubritate, în care se vorbeşte de şcoli, între care
şi şcoala din satul Grui ca fiind o şcoală particulară, adică diferite de acelea care se întreţin
cu cheltuiala instituţiei numite Eforia Şcoalelor. Astfel că putem concluziona că înainte de a
trece pe seama statului, şcoala sătească din Gorj începuse să se consolideze prin grija
sătenilor.
Între 1848-1857, timp de aproape 10 ani, şcolile de la satele gorjene şi-au închis activitatea,
funcţionând numai în reşedinţele de judeţ. Şcolile săteşti au rămas închise până în 1857,
când se primeşte sarcina să fie redeschise. Pe tot timpul cât au stat închise, se continuă
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încasarea de la capii de familie săteni a câte doi lei pe an pentru „întreţinerea şcolilor
săteşti‖.
Una dintre măsurile importante luate ca urmare a apariţiei Legii Instrucţiunii din 1864, pare
să fi fost iniţiativa de a se cunoaşte situaţia învăţământului de la care urma să se plece mai
departe. Statistica arată că 50% din efectivele înscrise urmau şcoala iar numărul fetelor era
de 7% din numărul băieţilor. Anul 1896 dă un amplu şi complet tablou al învăţământului
gorjean din acea perioadă. Judeţul Gorj avea 161 comune rurale şi una urbană. Totalul
populaţiei judeţului se ridica la 165.576 locuitori din care 5.496 din oraşul Târgu Jiu.
Ajungând în epoca moderna şi contemporană putem spune că în 1872 ia fiinţă şcoala
normală care începe să funcţioneze cu două clase primare la şcoala reală şi cu aceeaşi
profesori, Gheorghe Safirin și Gheorghe Căsănescu.
În 1877 la şcoala pedagogică din Târgu Jiu, era înfiinţată prima grădină botanică şcolară din
ţară organizată din iniţiativa profesorului I. Stănculescu 108. La 1 decembrie 1890 este înființat
ca gimnaziu real, ca apoi să-şi ia denumirea de Gimnaziul ‖Tudor Vladimirescu‖. Din 1919
până în 1933 aceasta a funcţionat ca liceu, devenind încă de la început o instituţie culturală
de prim ordin în Târgu Jiu şi în judeţ datorită faptului că încă de la început în fruntea sa s-au
aflat dascăli în persoana cărora se împletea într-o armonioasă configuraţie omul de cultură,
educatorul distins şi patriotul înflăcărat. Şcoala se deschide la 9 octombrie 1900, cu 42 de
elevi, aproape toţi din Gorj, absolvenţi de curs primar. În 1895 a luat fiinţă Şcoala de
Cântăreţi Bisericeşti care în 1948 a fost desfiinţată.
În anul 1902 a luat fiinţă în localitatea Novaci, Şcoala Elementară de Meserii, având la
început două ateliere: lemnărie-rotărie şi jucării109. În 1910, apar şi atelierele de croitorie şi
cizmărie. Şcoala Romano-Germană a luat fiinţă în 1902 şi a funcţionat în Târgu Jiu ca
Şcoala Societăţii Unirea, cu programă proprie pentru limba germană şi cu programa statului
pentru învăţământul primar.
La 1 octombrie 1911 ia fiinţă Şcoala de Meserii din Vădeni, ca şcoală inferioară de meserii
din iniţiativa şi cu sprijinul material al marelui proprietar Dimitrie Plemiceanu. Pentru
înscrierea în şcoală se cerea vârsta de 12 ani şi certificatul de absolvire a cursului primar
urban sau rural.
În expunerea prefecturii Gorj din anii 1911-1912, prezentată Consiliului General Judeţean de
prefectul I. Cocorăscu, situaţia instrucţiunii publice din Gorj raportată la populaţia existentă în
acea vreme este următoarea: 200.859 locuitori din care 191.047 în comunele rurale şi 9.812
populaţia Târgu Jiului.
Din aceştia 45.342 erau bărbaţi, 47.983 femei, 49.761 băieţi şi 47.961 fete. Dintre bărbaţi,
ştiau carte 23.580, 3.120 femei, 26.301 băieţi, 6.573 fete şi fără ştiinţă de carte rămâneau
141.285 persoane, adică aproape 50% din populaţia judeţului. În Târgu Jiu existau trei şcoli
primare, din care două de băieţi şi una de fete. La sate funcţionau 157 de şcoli, din care 153
mixte. La aceste şcoli funcţionau 222 de învăţători, dintre care 17 „avansaţi pe loc‖, 173
titulari şi 32 suplinitori.

108
109

Constantin Simionescu, Prima grădină botanică şcolară, în ―Natura‖ nr. 4, 1974, pag. 71-72
Arhivele Naţionale Bucureşti, fondul Ministerul Învăţământului, nr. 478/1903, f. 53-54
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În perioada dintre cele doua războaie mondiale, în întreg judeţul erau 215 localuri de şcoală
primară, în care predau 478 învăţători. Faţă de 1913, numărul şcolilor creşte de trei ori iar al
învăţătorilor se dublează.
În perioada 1944-1980 se extinde reţeaua şcolară prin înfiinţarea de noi licee de cultură
generală şi în alte localităţi ale judeţului: Novaci, Sadu, Peştişani, Târgu Cărbuneşti,
Rovinari. Au luat fiinţă secţii serale şi fără frecvenţă și s-a introdus sistemul de perfecţionare
prin rotaţia cadrelor didactice. În această perioadă au luat fiinţă licee de specialitate: Liceu
Agricol Bârseşti, Grupul Şcolar Minier Motru, Grupul Şcolar Forestier Târgu Jiu şi Grupul
Şcolar Materiale de Construcţii Târgu Jiu.
În anul 1948 a luat fiinţă Şcoala Pedagogică de Educatoare prin transformarea liceului
industrial de fete din Târgu Jiu, de la care a preluat întreaga bază materială şi didactică.
Localul a fost clădirea actualului liceu de artă iar internatul era în casa Moanga şi anexele
acesteia. A început şi a continuat cu câte două clase în fiecare an de studiu iar disciplinele
de specialitate au fost predate de profesor Maria Sterescu - română şi Olga Fortunescu pedagogie.
Şcolile elementare şi medii legate de activitatea industrială au fost reprezentate în judeţ
odată cu înfiinţarea şcolii de ceramică din Târgu Jiu, care a fost una dintre cele mai de
seamă acţiuni întreprinse de acea „mişcare culturală, economică şi artistică‖, începută în
1894 şi ai cărei iniţiatori şi animatori au fost Iuliu Moisil, Aurel Diaconovici, Viltolt Rola
Piekarschi.
În anul şcolar 1958-1959 se desfiinţează taxele şcolare, ceea ce a înlesnit cuprinderea în
şcoală a tuturor copiilor de vârstă şcolară. Începând cu anul şcolar 1972-1973 a luat fiinţă la
Târgu Jiu prima unitate de învăţământ superior din judeţ: Institutul de Subingineri cu două
secţii serale: Centrale Termice şi Utilaje pentru Industria Materialelor de Construcţii.
Anul şcolar 1974-1975 este primul an de generalizare al învăţământului de zece ani. În 1967
ia fiinţă Liceul Industrial Motru ca şcoală profesională, cu o secţie de maiştrii, iar în următorii
ani au fost înfiinţate liceele:
- în anul 1971-1972 s-a înfiinţat Liceul Industrial Minier cu secţie de zi şi serală;
- în 1977 a luat fiinţă Liceul Industrial Rovinari, cu profil minier prin transformarea Liceului
Real-Umanist Rovinari, care fusese înfiinţat în 1963;
- în anul 1977-1978 Liceul Industrial Bălteni este transformat în Liceul Industrial aparţinând
Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei;
- în 1973 Liceul Industrial Ţicleni;
- 1971-1972 Liceul Industrial Sadu, liceul teoretic a fost transformat în liceu industrial de
mecanică având două clase; în anul şcolar 1972-1973 a luat fiinţă şi o Şcoală Profesională.
- în 1923 s-a înfiinţat Şcoala Elementara de Meserii: tâmplărie, fierărie, rotărie şi după doi ani
şi cizmărie la care au învăţat copii din aproape toate comunele judeţului în schimbul unei
taxe şcolare pentru întreţinerea şcolii, procurarea materialelor de lucru, etc. În 1944 se
transformă în Gimnaziu Unic pana în 1949. Din 1949 până în 1951 poartă numele de Ateliere
Şcolare când se transformă în Şcoală Profesională, formă în care funcţionează până în
1964.
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Liceul Industrial Constantin Brâncuşi din Peştişani a luat fiinţă în 1971 prin transformarea
fostului liceu teoretic înfiinţat în 1974 în liceu industrial cu trei profile: lucrări în lemn, lucrări în
fier, croitorie - ţesătorie.
La 1 septembrie 1961 a luat fiinţă Liceul Teoretic Sadu, ca unitate independentă, iar în 1962
a luat fiinţă Liceul Bălteni. În 1964 s-a înfiinţat Liceul Constantin Brâncuşi din Peştişani iar în
1971 a fost transformat în Liceul Industrial cu Profil Minier.
În 1959 a luat fiinţă Şcoala Medie Serală în cadrul Şcolii Generale care funcţiona din 1956 în
Rovinari. La 1 septembrie 1961 aceasta devine unitate şcolară separată de şcoala generală
de şapte ani iar din 1963 ia fiinţă şi cursul mediu de zi cu o clasă. Din 1969 se va transforma
în Liceul Real Umanist Rovinari iar în 1977 este transformat din nou în Liceu Industrial cu
Profil Minier. În 1965 se înfiinţează Liceul Motru ca urmare a dezvoltării oraşului Motru. În
1966 se înfiinţează Liceul Industrial nr. 3 Târgu Jiu pentru a pregăti muncitori calificaţi
Combinatului de Lianţi şi Azbociment de la Bârseşti.
În 1964 a luat fiinţă Grupul Şcolar Forestier Târgu Jiu cu zece clase de şcoală profesională,
cu specialităţile: maşini utilaje, pal penel, furnir, maşini şi utilaje cherestea, tâmplar mobile şi
articole tehnice, mecanici utilaje industrializarea lemnului, mecanici auto, electricieni instalaţii
şi construcţii, precum şi o clasă de operatori PAL pentru şcoala tehnică de muncitori calificaţi
(cursuri postliceale).
În 1965 a luat fiinţă şi Şcoala Tehnică de Maiştrii, cu două clase pentru produse finite din
lemn iar în 1967 s-a adăugat şi o clasă de maiştrii pentru produse semifinite din lemn.
Învăţământul practic pentru fete, mai ales pentru cele din mediul sătesc, înregistrează şi în
Gorj o dezvoltare înceată. În 1974 se înfiinţează Şcoala Populară de Artă.
Învăţământul pentru fete a constituit o provocare pentru organele locale. Cea dintâi atestare
a unei asemenea preocupări o constituie documentele şcolare din 1845. În 1854 Constantin
Săvoiu dăruieşte un local de şcoală pentru educarea fetelor din oraş. Şcoala se extinde
primindu-se pe lângă elevele din oraş şi fete din mediul rural.
Între 1872-1881 a funcţionat o Şcoală Secundară de Fete înfiinţată de Consiliul Judeţean
Gorj printr-o hotărâre din 1866. Şcoala şi-a început cursurile în 1872 având şi un internat
pentru 30 de eleve, câte cinci din fiecare parte ale judeţului. La 9 noiembrie 1961 Ministerul
Instrucţiunii a aprobat înfiinţarea Liceului de Fete din Târgu Jiu, ca şcoala secundară de
gradul I sub conducerea profesoarei Silvia Dumitrescu.
Începuturile unui asemenea învăţământ sunt marcate printr-o iniţiativă aparţinând Mariei I.
Bumbesti. După relatarea lui Alexandru Ştefulescu, pentru cultura femeii, însă într-o direcţie
mai practică, s-a înfiinţat o şcoală profesională în 1899 din iniţiativa particulară fără nicio
subvenţie din partea statului. În 1905 a fost dată Primăriei Târgu Jiu iar în 1908 a fost trecută
în reţeaua şcolilor de stat, ciclul de şcolarizare fiind de 5 ani.
În 1936 a fost înfiinţat Liceul Industrial de Fete la care perioada de şcolarizare a fost
prelungită la 8 ani. Programul unei zile era de 8 ore: 4 ore dimineaţa, de cultură generală, iar
după amiază 4 ore pentru disciplinele de profil.
În 1909 a luat fiinţă pe lângă Centrul Cultural Vulcan, prima Şcoală de Contabili din Gorj. În
1911 apare o a doua şcoală de contabili în Târgu Jiu sub numele de Şcoala de Comerţ şi
Cooperaţie ‖Spiru Haret‖, condusă de Adrian Dumitrescu Bumbeşti.
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În 1914 Casa Centrală a Băncilor a autorizat înfiinţarea Şcolilor Practice de Contabili,
însărcinând pe doi dintre cei mai destoinici controlori cu misiunea de a generaliza reţeaua
acestui tip de şcoli.
La 1 septembrie 1925 a luat fiinţă la Târgu Jiu Şcoala Elementară de Comerţ care funcţiona
în localul Liceului ‖Tudor Vladimirescu‖. Corpul profesoral de cultură generală era asigurat tot
de acest liceu. Din anul 1936 se numeşte Liceu Comercial (în 1937 liceul devine bugetar), iar
din 1948, Şcoala Medie Tehnică de Administraţie Economică. Din 1949 se numeşte Şcoala
Medie Tehnică Financiară, nume sub care funcţionează până în 1955, când este lichidat.
În 1966-1967 este reînfiinţat ca Liceu Economic de Contabilitate şi Comerţ. Din 1974 se
numeşte Liceu Economic de Contabilitate şi Comerţ iar din 1977 Liceu Economic şi de Drept
Administrativ. Până în 1948 pe lângă liceu a funcţionat o cooperativă şcolară. În anul 19581959 a luat fiinţă Şcoala Profesională Bengeşti pentru a pregăti muncitori calificaţi în meseria
de horticultor în fostele raioane Novaci şi Târgu Cărbuneşti. În 1948 a luat fiinţă Şcoala de
Ucenici Pomicultori cu 45 de elevi, care se transformă în 1951 în Şcoala Profesională
Pomicolă, funcţionând tot cu o clasă de 30 de elevi. Din 1955 funcţionează în paralel şi o
Şcoală Medie Pomicolă, cu 24 de elevi, până în 1959.
În anul şcolar 1957-1958 în oraşul de baştină al marelui poet Tudor Arghezi, lua fiinţă liceul
în componenţa căruia intrau patru clase I-IV, opt clase gimnaziale V-VIII şi o clasă de liceu
cu 40 de elevi. În 1967 liceul primeşte numele de Liceul Real Umanist ‖Tudor Arghezi‖, iar la
1 septembrie 1977 este transformat în Liceu Agroindustrial.
În prezent, pe teritoriul Judeţului Gorj sunt prezente 118 unităţii de învăţământ, din care 57
în mediul urban şi 61 în mediul rural. Dintre acestea, 12 sunt colegii, 12 grupuri şcolare, 70
şcoli şi 9 grădiniţe.
În afara unităților de învățământ se remarcă existenţa în judeţ a Palatului Copiilor din Târgu
Jiu, Clubului Şcolar Sportiv Târgu Jiu, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistentă
Educaţională din Târgu Jiu şi a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă.

6.4

Amenajările de recreere şi sportive

Conform datelor din Enciclopedia sportivă a judeţului, Gorjul beneficiază de un potenţial
organizatoric şi de performanţă crescut, având: 191 structuri sportive înregistrate în Registrul
sportiv, 100 secţii afiliate federaţiilor naţionale de specialitate, 161 secţii pe ramuri de sport
înregistrate la cele 60 de cluburi şi asociaţii sportive de drept public şi privat, 3.596 sportivi
legitimaţi (seniori, juniori şi copii), 101 antrenori activi, 56 instructori, 60 arbitri, 3 Antrenori
Emeriţi, 3 Maeştrii ai Sportului.
În prezent, în judeţ se practică: aeronautica, aikido, alpinism şi escalada, arte marţiale, arte
marţiale de contact, atletism, automobilism, badminton, baschet, baseball, biliard (pool,
carambol), box, bridge, culturism, dans sportiv, fotbal, fotbal tenis, gimnastica, handbal,
judo, karate modern, karate tradiţional, lupte, modelism, motociclism, oina, orientare,
radioamatorism, rugby, şah, sport pentru persoane cu handicap, table-backgamon,
taekwondo, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, volei.
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Principalele baze sportive ale judeţului sunt: Sala de sport polivalentă, Complexul de nataţie,
Complexul Sport, Stadionul Municipal, etc.
Cele mai importante asociaţii, cluburi sau societăţi care au contribuit la promovarea şi
dezvoltarea educaţiei fizice şi a diferitelor ramuri sportive, în Judeţul Gorj, sunt110:
1902

Tg. Jiu

Societatea Naţională de Gimnastică gimnastică

1923

Tg. Jiu

Societatea Sportul Gorjean

1924

Tg. Jiu

Societatea Sportivă Tricolorul

1938

Tg. Jiu

Asociaţia Sportivă Pandurii

atletism, lupte, box, handbal, fotbal

1940

Tg. Jiu

AS Gorjul

fotbal

1946

Tg. Jiu

AS Flacăra

fotbal, handbal

1946

Tg. Jiu

AS Flamura

fotbal

1947

Tg. Jiu

AS Sănătatea

fotbal, handbal

1947

Tg. Jiu

AS Unirea

fotbal, box

1960

Tg. Jiu

AS CIL (Forestierul)

fotbal, lupte, atletism

1960

Tg. Cărbuneşti

1960

Ţicleni

AS Petrolul

fotbal

1960

Tg. Jiu

AS Voinţa

atletism, box, handbal, judo

1960

Tg. Jiu

AS Ştiinţa

fotbal, handbal

1960

Bumbeşti-Jiu AS Metalurgistul – Sadu

fotbal, box

1960

Tg. Jiu

AS Constructorul

fotbal, box

1960

Tg. Jiu

AS Cimentul

fotbal, lupte, popice

1968

Tg. Jiu

Şcoala Sportivă de Elevi

handbal, volei, atletism, baschet, lupte

1972

Motru

AS Minerul

fotbal, box, lupte

1976

Tg. Jiu

AS Progresul

fotbal, box

1976

Tg. Jiu

Clubul Sportiv Şcolar

handbal, volei, atletism, baschet, lupte

1982

Mătăsari

AS Minerul

1987

Tg. Jiu

AS Gloria-Pandurii

fotbal, box, lupte, atletism, baschet

1989

Tg. Jiu

CSM Pandurii

atletism, box, handbal, lupte,

radiofonie

AS Petrolul (Metalul)

fotbal

fotbal, box

tenis, radio

110

Informații preluate din Enciclopedia Sportivă a Județului Gorj, pag.6.
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6.5

Potenţialul turistic

Judeţul Gorj cuprinde nenumărate posibilităţi de practicare a activităţilor sportive de
agrement turistic, într-un cadru natural deosebit de generos. Astfel, în perimetre special
amenajate, în întreaga zona montană şi submontană a judeţului, se pot practica, la orice
nivel de pregătire, indiferent de vârstă, o multitudine de activităţi ca: alpinism, escaladă,
drumeţie, cicloturism, mountain-bike, zbor cu parapanta, rafting, canyoning și coborâre pe
cascade, rapel, tiroliană, scufundări în ape libere și speleo-scufundari, caiac, speologie în
peşteri şi avene, schi alpin, schi randonne, 4x4, enduro, etc. Arealele de concentrare a
valorilor turistice sunt în zonele: Vâlcan-Motru, Parâng-Olteţ, Târgu Jiu şi Dealurile Getice111.
Formele de turism care se pot practica în arealul Vâlcan-Motru sunt: turismul montan,
speologie sportivă și de agrement, alpinism şi escaladă, canyoning și cascade, pescuit
sportiv şi vânătoare, turism cultural (etnografic, ştiinţific, ecologic, religios), turism itinerant şi
de tranzit. Arealul turistic Parâng-Olteţ poate fi valorificat prin formele de turism specifice
precum: turism montan pentru drumeţie, turism balnear, sporturi de iarnă, turism speologic,
alpinism, turism cultural, de tranzit, turism de sfârşit de săptămână.
În arealul turistic Târgu Jiu formele de turism specifice sunt reprezentate prin turismul de
afaceri şi în interes de serviciu, turismul cultural (etnografic, ştiinţific) şi turismul de tranzit.
Dealurile Getice pot fi valorificate din punct de vedere al formelor de turism prin: turism de
odihnă şi recreere, turism itinerant cu valenţe culturale, tranzit şi de sfârşit de săptămână.
Zona montană din judeţul Gorj cuprinde de la Est la Vest, trei lanţuri muntoase principale:
-

Lanţul Munţilor Parâng cu cel mai înalt vârf din zona Olteniei – Parângu Mare (2.519
m); acest masiv totalizează 14 vârfuri cu înălţimi de peste 2.000 metri şi o minunată
salbă de lacuri glaciare;

-

Lanţul Munţilor Vâlcan cu cel mai înalt vârf Oslea (1.946 m);

-

Munţii Godeanu cu cel mai înalt vârf – Vârful Gugu (2.291 m).

În judeţul Gorj există mai mult de 25 rute turistice alpine pedestre, inclusiv două rute
europene de lung parcurs pedestru (E3 si E7), trei zone pe care se practică alpinismul şi
escalada (Cheile Sohodolului - Runcu, Cheile Galbenului - Baia de Fier şi Cheile Olteţului Polovragi), cinci zone speologice, ce reprezintă cel mai mare potenţial de acest tip din
România având peste 2 000 de peşteri – două amenajate pentru vizitare cu căi de acces şi
electrificare, 1 zonă de practicare a canyoningului turistic, un circuit de rafting de 30 km pe
Defileul Jiului, o staţiune de schi (Rânca), precum şi zone pentru vânătoare şi pescuit, toate
reprezentând atracţii pentru un mare număr de turişti în fiecare an.
Conform Studiului pentru valorificarea potenţialului turistic al Judeţului Gorj, Cap. 2.1.2.
Principalele locaţii cu potenţial turistic, se află în următoarele Zone Montane:
Zona turistică Cerna este caracterizată prin peisaje alpine, montane, carstice pitoreşti (Cheile
Corcoaiei şi Ciucevele Cernei), forme carstice atractive (peşteri, abrupturi, hornuri cu
grohotişuri). Zona este împădurită, are pante accentuate, este o zona improprie domeniului
111

Conform Studiului pentru valorificarea potențialului turistic al Județului Gorj, Partea a 2-a - Studiu
de Oportunitate, pag. 18.
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schiabil, dar poate fi practicat alpinismul. Fondul piscicol şi cinegetic este deosebit de bogat
(urs, mistreţ, păstrăv), iar lacul de acumulare Valea lui Iovan poate fi valorificat prin agrement
nautic şi pescuit sportiv. Formele de turism practicabile în acest areal sunt: turismul montan,
de recreere şi odihnă, speologic, alpinism, cunoaştere ştiinţifică, pescuit şi vânătoare
sportivă, agroturism.
Zona Văii Motrului şi Motrului Sec este caracterizată printr-un peisaj atractiv şi fenomene
carstice. Arealul deţine Peşterile Cloşani, Lazului, Martel şi Cioaca cu Brebenei, mai greu
însă accesibile. Din punct de vedere al patrimoniului natural este foarte important potenţialul
oferit de rezervaţia mixtă Piatra Cloşanilor, cu rol peisagistic şi rezervaţia forestieră Pădurea
Gorganu. De asemenea, un loc cu potenţial turistic este lacul hidroenergetic Valea Mare,
pentru agrement, pescuit şi activităţi de relaxare şi odihnă. Turismul cultural, istoric şi religios
se poate dezvolta în localitatea Padeş precum şi turismul legat de patrimoniul cultural al
tradiţiilor, meşteşugurilor şi obiceiurilor locale.
In zona carstică Tismana-Pocruia se află localizate rezervaţii naturale ştiinţifice (rezervaţia
de castani comestibili, rezervaţia Cioclovina, Cotul cu aluni, Cornetu Pocruiei şi Izvoarele
Izvarnei), peşteri (Peştera Tismana, numită şi “Peştera Tezaurului”, peşterile din Piatra
Pocruia, Gura Plaiului), patrimoniu religios (Mănăstirea Tismana - Adormirea Maici
Domnului-Cioclovina I şi Schimbarea la Faţă-Cioclovina II). În zonă se poate dezvolta
turismul pentru drumeţie, agrement, turismul sportiv, religios dar şi dezvoltarea unui turism
bazat pe patrimoniul popular cultural (centru de artă populară – cu specific în ţesături,
covoare, port).
Zona Bazinului râului Bistriţa deţine o pitorească zonă de chei (Clocotiş, sectoarele de pe
valea Bistricioarei, în prezent inaccesibile), complexul lacustru Vâja-Clocotiş, în zonă fiind
posibilă dezvoltarea turismului sportiv, de vânătoare, pescuit, drumeţie şi relaxare.
Patrimoniul arhitectural este reprezentat de biserici de lemn (Pestişani, Frâncesti, Brădicen),
patrimoniul cultural de tradiţii şi meşteşuguri legate de prelucrarea lemnului, fibrelor vegetale,
lânii, creşterea animalelor (Gureni, Boroşteni, iar patrimonial memorial, prin casa memorială
Constantin Brâncuşi de la Hobiţa şi tabăra de sculptură).
Zona Runcu-Cheile Sohodolului deţine un patrimoniu natural unic, format din Complexul
carstic Runcu-Bâlta, sectoare de chei (Cheile Sohodolului, Cheile Vidrelor, Cheile Bulzurilor,
Cheile Bâltei/Gropului Sec), peşteri (Peştera Pătrunsă, Peştera Popii, Peştera Gârla Vacii,
Peştera cu lilieci, Nările), avenuri, izbucuri (Jaleşului, Pătrunsa şi Picuiel Muşchiat,
Vâlceaua), ponoruri (Fuşteica, Gârla Vacii), platouri valoroase din punct de vedere al
patrimoniului peisagistic (Lunca Prilejelor, Pădurea Răchiţeaua). Patrimonial cultural este
reprezentat de aşezări cu o bogată viaţă rurală (Runcu - sat de oieri şi pomicultori; Arcani localitate viticolă; Leleşti – economie pomi-viticolă; Dobriţa, Suseni, Bâlta, Valea Mare localităţi centre de creştere a animalelor) şi expoziţională (Arcani, Dobriţa).
Zona Şuşiţa-Schela are patrimoniu cultural etno-folcloric valoros, port, tradiţii, ţesături
(Curpen, Rugi, Vaidei). În acest areal se poate dezvolta un turism rural şi ecologic precum şi
de agrement (domeniul schiabil din zona Straja Sud).
Zona Defileul Jiului beneficiază de prezenţa a două monumente naturale (Stâncile Rafaila şi
Sfinxul Lainicilor), rezervaţii naturale (pădurile Gornăcel şi Chitu-Bratcu), a unor elemente de
patrimoniu religios (Mânăstirile Lainici şi Vişina), a unui sit arheologic (ruinele vechiului
castru roman Bumbeşti-Jiu) şi a potenţialului etnografic şi cultural (Schela). Arealul poate fi o
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zonă de dezvoltare a turismului de agrement, de tranzit, cultural-istoric şi etnografic, precum
şi punct de intrare spre domeniul schiabil Molidvişul şi Parângul Mare, prin valea Sadu.
Zona Crasna este o zonă bine împădurită şi cuprinde o subregiune montană cu un larg
domeniu schiabil (subzonele Parângul Mare şi Molidvişul). Cursurile de apă din zonă pot fi
folosite pentru promovarea turismului de odihnă, pentru diversificarea gamei de servicii de
agrement. Fondul cinegetic şi piscicol poate genera vânătoarea şi pescuitul sportiv în timp ce
pădurile şi peisajul, precum şi patrimoniul natural (rezervaţiile naturale) pot conduce la
dezvoltarea turismului de drumeţie, itinerant sau de sejur. Patrimoniul şi turismul cultural sunt
reprezentate de monumente religioase (Mânăstirea Crasna şi bisericile de lemn din
localităţile Cărpiniş şi Stănceşti-Larga).
Zona sudică a Munţilor Parâng grupează obiectivele turistice naturale cele mai cunoscute în
judeţul Gorj, prin cele două centre turistice (Novaci şi Baia de Fier). Staţiunea turistică Rânca
are o capacitate de cazare dezvoltată precum şi două pârtii de schi (care pot fi completate de
alte 20 de pârtii cu diferite lungimi şi grade de dificultate situate până la altitudini de 2000 m).
Ca potenţial turistic, localitatea Novaci este un punct de dezvoltare al patrimoniului cultural centru de concentrare a vieţii pastorale, sărbătorilor populare şi a tradiţiilor locale (Prinsul
muntelui/Urcatul oilor la munte/Ziua oierilor – din pădurea Hirişeşti). În apropierea comunei
Baia de Fier se află Peştera Muierilor şi Cheile Galbenului. În zonă se poate dezvolta un
turism de odihnă şi agrement (relieful carstic de pe Gilort şi Galbenul, pădurile de fag şi molid
de la Măcăria-Novaci şi Bărcului-Cernădia) şi turism cultural legat de patrimoniul arhitectural
- case şi gospodării vechi, precum şi biserici (Biserica „Toţi Sfinţii‖ din Baia de Fier), obiceiuri
şi tradiţii, târguri populare locale (Novaci-Hirişeşti şi Baia de Fier).
Zona Polovragi beneficiază de potenţial de patrimoniu natural (peştera, izvoare de apă
minerală clorosodică, sulfuroasă), valori etnografice (Nedeia de la Polovragi, formaţie
artistică de fluieraşi, rapsozi populari, solişti vocali, grup vocal feminin, cântăreţi din
instrumente populare vechi), patrimoniu religios şi memorial (Mânăstirea Polovragi, Crucea
lui Ursache), chei (Cheile Olteţului), patrimoniu arheologic (cetate şi cimitir geto-dac).
În Depresiunea Târgu Jiu se remarcă Ansamblul monumental Calea Eroilor realizat de
Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu precum şi patrimoniul urban (clădiri de sec. XVII-XX pe
străzile Tudor Vladimirescu, Victoria,Traian, Calea Eroilor, Geneva, Republicii, Unirii),
arhitectural (casa Cornea Brăiloiu, Prefectura Judeţului Gorj, Prefectura Veche, Casa Iunian
Grigore, Casa Vasile Moangă, Liceul ―Tudor Vladimirescu‖, Casa ‖Barbu Gănescu‖, Palatul
Finanţelor - azi Universitatea ‖Constantin Brâncuşi‖, Casa memorială ‖Ecaterina Teodoroiu‖),
memorial (mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, bustul lui Constantin Brâncuşi şi statuia lui Tudor
Vladimirescu), etnografic (expoziţia organizată în cula familiei Cornoiu, Muzeul Arhitecturii
Populare Gorjene). Târgu Jiu poate dezvolta turismul cultural specializat pe operele
brâncuşiene, turismul de afaceri şi cel de tranzit.
Zona dealurilor vestice subcarpatice beneficiază de potenţialul oferit de patrimoniu natural
(rezerve de ape minerale şi terapeutice la Mătăsari şi Glogova ), arhitectural (case din
secolul trecut, la Găvăneşti, Seuca, Pârâu de Vale, Boboeşti, Vârtopu), monumentele de artă
religioasă (bisericile din Ceauru, Teleşti, Găvăneşti, Câlnic,Ciuperceni, Ploştina,Teleşti), cula
şi biserica Glogovenilor, patrimoniu etnografic şi tradiţional (olărit la Glogova şi Găleşoaia,
realizarea obiectelor casnice din lemn la Buduhala-Teleşti, muzicanţii şi lăutarii din Pârâu de
Pripor). Se poate dezvolta un turism balnear precum şi un turism cultural bazat pe obiceiuri,
tradiţii, meşteşuguri şi arhitectură populară.
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Zona dealurilor estice subcarpatice beneficiază de patrimoniul natural reprezentat de
abrupturi pe conglomerate şi martori de eroziune ai reliefului (,,Casa Buhăi‖ şi cele care nu
sunt încă puse în valoare - Piatra Buha, Piatra Biserica Dracilor), izvoare minerale cu efect
terapeutic (Săcelu, zona Păsărin, Parghel, Pleşoianu, pârâul Balca, satul Surupaţi în punctul
la ,,Mimoiu‖ şi la ,,Buşe‖) şi nămol sapropelic (satul Maghereşti, cătunul Popesti, satul
Corobeşti sau în punctul Lespezi, satul Bereasca, Ulmet şi Maghereşti). Patrimoniul
arhitectural este reprezentat de: muzee şi casele memoriale (Săcelu, Glodeni, Albeni şi
Bălceşti), biserici (Scoarţa,Bălăneşti, Glodeni, Albeni, Prigoria, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti şi
Ciocadia), ansambluri de arhitectură rurală (Alimpeşti, Săcelu, Bengeşti), meşteşuguri şi
manifestări populare (Albeni, Bălceşti şi Alimpeşti). În zonă se poate dezvolta turismul
balneomedical şi cultural.
Gorjul de Sud este reprezentat prin păduri, ape care traversează Piemontul (Motru,
Amaradia, Gilortul, Jiul, Olteţul), izvoare de apă minerală ce pot fi exploatate şi în interes
turistic sau amenajate pentru recreere şi odihnă (Izvoarele, comuna Plopşoru, pe şoseaua
Filiaşi – Târgu Jiu). Turismul care poate fi dezvoltat este de sport şi agrement (terenuri
sportive, plaje, iazuri, lacuri pentru practicarea sporturilor nautice), precum şi cel cultural
bazat pe specificul etnografic.
De asemenea trebuie remarcat că zonele rurale oferă o veritabilă ospitalitate bazată pe
mediul nepoluat, vinuri si gastronomie de bună calitate şi pe minunate tradiţii folclorice. Deşi
aceste forme de turism sunt încă la început, există în regiune case şi pensiuni care s-au
adaptat cerinţelor specifice acestui tip de turism în localităţile Polovragi, Baia de Fier, Novaci,
Runcu, Arcani, Peştişani, Tismana, Padeş. Păstrăvul afumat de Tismana, brânzeturile de
Novaci, vinul de piatră din Runcu, ţuica de Baia, balmoşul de Rânca, fiind renumite şi
constituind elemente apreciate de turişti.

6.6

Presă şi audio-vizual cu conţinut cultural

În judeţul Gorj există cinci posturi de televiziune: Antena 1 - Târgu Jiu, Acces TV, Gorj TV,
Tele 3, TV Sud, TRV (care emite ca post naţional); patru posturi de radio : Radio Târgu-Jiu,
Radio Omega, Radio Infinit, Radio Accent – Novaci ; un număr însemnat de publicaţii : Gorj
Domino, Gorj Exclusiv, Pandurul, Gorjeanul, Lupta în Gorj, Informaţia Gorjului, Obiectiv
Gorjean, Scandal în Gorj, Vertical, Adevărul de seară, Opinia Ta - în Gorj.
Dintre acestea, majoritatea sunt cotidiane cu conţinut general de informaţie, ştiri, opinie şi de
investigaţie, fără conţinut cultural declarat. Săptămânalul ―Vertical‖ are două secţiuni (pagini)
pe specialitatea arhive şi istorie. De asemenea, Primăria Târgu Jiu editează ―Caietele
Columna‖, revistă bianuală de creaţie şi critică literară.
La acestea se adaugă: revistele de cultură ,,Portal Măiastra‖ (trimestrial) şi ,,Revista Jiului
de Sus‖ (bianual, pe probleme de cultură populară), ambele editate de CJCPCT Gorj;
reviste specializate în studiul culturii populare: ,,Revista Jiului de Sus‖ şi ,,Crinul satelor‖
ale CJCPCT Gorj; anuar de cercetare a istoriei Gorjului: ,,Litua‖, editat de Muzeul Gorjului;
12 reviste ocazionale: ,,Serile la Brădiceni‖‘, editată de Biblioteca judeţeană; ,,Hazul‖ şi
,,Bilete de papagal‖, editate de CJCPCT Gorj; ,,Mioriţa novăceană‖, Casa de cultură Novaci;
,,Ad Mutrium‖, Casa de cultură Motru; ,,Săcelata‖, Casa de cultură Săcelu; ,,Rădăcini‖,
Căminul cultural Baia de Fier; ,,Interfluvii‖, Societatea culturală Rădineşti/Dănciuleşti;
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,,Vestitorul‖, Căminul cultural Stăneşti; ,,Tradiţii teleştene‖, Căminul cultural Teleşti;
,,Freamătul‖, Căminul cultural Bustuchin; ,,Polovragii‖, Căminul cultural Polovragi.
În ceea ce priveşte emisiunile cu profil cultural, RTV Gorj are o singură emisiune
”Descoperă Gorjul”, care se focalizează pe problematica culturală a judeţului, prezentând
printre alte subiecte şi strategiile de dezvoltare ale comunităţilor gorjene, repere etnografice
precum tradiţiile, obiceiurile dar şi obiectivele turistice. Radio Târgu Jiu are în grilă emisiunea
‖Altfel despre istorie” în care are invitaţi care şi-au pus amprenta asupra locurilor gorjene.
Alte ştiri culturale sunt inserate în cadrul emisiunilor cu caracter general, atât în televiziune şi
radio, precum şi în presa locală, fără a fi integrate în programe cu conţinut cultural.
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7

7.1

ORGANIZAREA SISTEMELOR DE UTILIZARE A RESURSELOR ŞI FORME
ORGANIZATORICE SPECIFICE

Protecţia mediului

Protecţia Mediului este un domeniu prioritar astăzi, fiind în responsabilitatea Ministerului
Mediului şi Pădurilor la nivel naţional iar la nivel local a Agenţiilor de Protecţie a Mediului.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj a fost înfiinţată potrivit Hotărârii Guvernului
României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990 fiind organizată şi
funcţionând în baza H.G. nr. 459/2005, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului. Specialiştii Agenţiei au atribuţii în protecţia mediului,
sprijină agenţii economici în determinarea cauzelor care duc la deteriorarea calităţii factorilor
de mediu înconjurător cât şi pentru înlăturarea acestora: se implică activ atât în cunoaşterea
stării de calitate a factorilor de mediu cât şi în stabilirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor
pentru înlăturarea cauzelor care determina deteriorarea calităţii mediului, a echilibrului
ecologic, a resurselor şi calităţii vieţii.112
Din punct de vedere al organizării Parcurilor naturale, acestea au în lucru Planurile de
Management, prin proiecte POS Mediu, în prezent fiind în aprobare Regulamentul Parcului
National Domogled – Valea Cernei, parc preluat în administrare conform contractului nr. 745
din 22.05.2004 încheiat între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva113.
Pe teritoriul judeţului activează de asemenea asociaţii şi ONG-uri care au ca obiect declarat
protecţia mediului, dezvoltarea durabilă, ecologia, promovarea imaginii miniere, etc.
(Asociaţia HAI – HUI, Fundaţia cultural ştiinţifică „General Gheorghe Magheru‖, Fundaţia
Centrului Ecologic Zonal Jiul, Asociaţia Amicii Salvamont Gorj, etc.).

7.2

Cultura

Domeniile culturii se află sub egida şi în responsabilitatea la nivel naţional a Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional iar la nivel local a Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional Gorj, fără a avea atribuţii legate şi de zona cultură-artă. În acest sens,
responsabilitatea activităţii culturale la nivel judeţean revine Consiliului Judeţean Gorj.
Atribuţiile Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj sunt stabilite prin HG
90/2010, art. 17114, astfel:
a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural
naţional;
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Conform prezentării de pe pagina de web oficială a APM Gorj (www.apmgj.anpm.ro)
Conform Regulamentului Parcului Național Domogled – Valea Cernei, pag. 1.
114
Extras de pe site-ul oficial www.gorj.djc.ro
113
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b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi
punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens
prevederile legale în domeniu;
c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al
respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii
publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor
şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural
Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, potrivit
legii.
Alături de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, în gestionarea
activității culturale se alătură Biblioteca Judeţeană ‖Christian Tell‖ Gorj, Muzeele, Centrul
judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Liceul de Muzică şi Arte
Plastice ―Constantin Brăiloiu‖, Şcoala Populară de Artă, Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu‖
şi Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului‖ precum şi asociaţiile sau ONG-uri care au
ca obiect declarat patrimoniul şi cultura. Acestea din urmă sunt: Fundaţia cultural ştiinţifică
„General Gheorghe Magheru‖, Asociaţia MONDOTINROM, Societatea Ţăranului Român,
„SOS Copiii Gorjului‖, „Inimi de gorjeni‖, Liga Culturală „Fiii Gorjului‖, etc.
Sunt de remarcat câteva iniţiative deosebite din punct de vedere cultural şi al culturii scrise:
Primul muzeu judeţean de istorie din ţară (1894); Noul Iluminism - cercurile culturale şi
mişcarea cooperatistă de la sate, pornite din Gorj şi promovate la nivelul Regatului, la sfârşit
de secol XIX; Amicul tinerimii (10 octombrie 1895, Gimnaziul ,,Tudor Vladimirescu‖, Târgu
Jiu) - prima revistă şcolară din Regat; Ram - prima editură sătească din România,
specializată în lucrări cu caracter esoteric, avându-i ca fondatori pe fraţii Gheorghe şi Ilie
Dulcu, în perioada 1930-1940, la Aninoasa, Gorj; Antonie Mogoş din Băleşti şi casa care
deschide ‖lada de zestre naţională‖ a Muzeului Satului din Bucureşti; Atelierul de covoare al
Arethiei Tătărescu - cea dintâi şi cea mai importantă iniţiativă naţională de repunere în
drepturile ei fireşti a artei populare, etc.
Din punct de vedere al organizării resurselor, conform datelor furnizate de CENTRUL
JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE
(CJCPCT), din 2010 a fost adoptată şi se află în curs de aplicare Strategia culturală pe
termen scurt, mediu şi lung a Judeţului Gorj, aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean.
Există, de asemenea, din 2006 Strategia culturală pe termen mediu şi lung a CJCPCT Gorj,
valorificarea patrimoniului imaterial al judeţului fiind în prim plan: înfiinţarea de muzee şi
colecţii muzeale locale, monografii ale localităţilor, tabără de cercetare etnofolclorică, târguri
ale meşterilor populari, zile ale comunităţilor locale, festivaluri şi concursuri de gen în fiecare
localitate de reşedinţă, etc.
Organizarea sistemelor de utilizare a resurselor reţelei de biblioteci din judeţ se
bazează pe serviciile şi oportunităţile de tip tradiţional, care cuprind: compartimente unice
completare-prelucrare, împrumut la domiciliu pentru adulţi şi copii, consultare pe loc
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documente, informare bibliografică; compartimente distincte pentru împrumutul la domiciliu şi
compartiment pentru achiziţii, evidenţă şi prelucrare; sală/săli de lectură şi activitate de
informare bibliografică; filiale (teritoriale/specializate) şi alte compartimente pentru servicii
tradiţionale (îndrumare metodică, împrumut inter-bibliotecar). De asemenea, conform datelor
furnizate de Biblioteca Judeţeană ‖Christian Tell‖ Gorj, o parte dintre biblioteci au
calculatoare şi reţea, softuri specializate şi acces Internet.
În ceea ce priveşte organizarea fondului documentar şi arhivistic, istoria gorjeană a
primului fond realizat în judeţ a fost la Mănăstirea Tismana iar unica arhivă documentară a
judeţului a fost creată de Alexandru Ştefulescu la Muzeul Gorjului şi conţinea peste 2.000 de
documente datate între 1500-1870. În 1936 muzeul deţinea 50 de pachete cu 188 de
documente datate din sec. XV, din timpul domniei lui Radu cel Frumos115. În anul 1948, s-a
ajuns la peste 13.000 de piese muzeale şi de arhivă memorială, iar în 2004 inventarul
arheologic însuma 3.400 piese.
Muzeul Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu” şi-a organizat folosirea fondului muzeistic prin
diferite forme precum publicarea revistei Litua, începând cu anul 1978. În sălile muzeului, se
ţin conferinţe, au loc simpozioane, sesiuni ştiinţifice, colocvii. Tot aici sunt organizate
activităţile cultural-educative, vizite ale elevilor şi studenţilor şi acţiuni culturale.
De remarcat existenţa a cinci Universităţi Populare, la Motru, Baia de Fier, Săcelu, Turceni
şi Rovinari.

7.3

Cultele

Biserica ortodoxă din judeţul Gorj este organizată din punct de vedere administrativ sub
jurisdicţia Mitropoliei Olteniei, în trei protoierii: Târgu Jiu Nord, Târgu Jiu Sud, Târgu
Cărbuneşti.
Protoieria Târgu Cărbuneşti cuprinde o parte din parohiile Arhiepiscopiei Craiovei aflate în
judeţul Gorj, care se găsesc în următoarele localităţi: Târgu Cărbuneşti, Ţicleni, Novaci,
Albeni, Alimpeşti, Aninoasa, Baia de Fier, Bărbăteşti, Bengeşti, Berleşti, Brăneşti, Bumbeşti,
Bustuchin, Căpreni, Crasna, Cruşeţ, Dănciuleşti, Hurezani, Jupâneşti, Licurici, Logreşti,
Polovragi, Prigoria, Roşia de Amaradia, Săcelu, Săuleşti, Scoarţa, Stejari, Stoina, Turburea,
Ţânţăreni, Vladimir.
În componenţa Protoieriei Târgu Cărbuneşti intră un număr de 94 parohii, 111 Filii şi 5
mănăstiri - Mănăstirea Polovragi, Mănăstirea Icoana, Mănăstirea Crasna, Mănăstirea Tg.
Logreşti, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Târgu Cărbuneşti.
Protoieria Târgu Cărbuneşti este organizată în şase centre misionare, astfel: Târgu
Cărbuneşti, Scoarţa, Crasna, Baia de Fier, Licurici, Bustuchin.
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Vezi Arimia, Vasile, Gorjul Cultural. Secolul XX (1910-1990), Editura Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Târgu Jiu, 2009, în Cap. Instituții specializate în
păstrarea și folosirea patrimoniului cultural național, factor de importanță majoră în activitatea culturaleducativă.
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7.4

Învăţământul 116

Organizarea învăţământului în Judeţul Gorj se realizează prin inspectoratele şcolare, care
sunt organe de specialitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
subordonate acestuia. Acestea sunt organizate la nivel judeţean şi acţionează pentru
realizarea obiectivelor educaţionale, prevăzute de Legea învăţământului în domeniul
învăţământului preuniversitar.
Prin activitatea managerială inspectoratul şcolar Gorj urmăreşte realizarea prevederilor Legii
învăţământului referitoare la finalităţile învăţământului, accesul la toate nivelurile şi formele
de învăţământ ale cetăţenilor, fundamentarea judicioasă a reţelei de învăţământ, asigurarea
condiţiilor optime desfăşurării procesului instructiv - educativ de învăţământ şi educaţie
(curriculum). Acesta asigură şi stimulează, în condiţiile prevăzute de lege, descentralizarea
la nivelul unităţilor din subordine.
Inspectoratele şcolare asigură şi coordonează aprovizionarea unităţilor de învăţământ din
subordine cu manuale pentru învăţământul general obligatoriu, prospectarea pieţii şi
lansează comanda de manuale pentru licee, şcoli profesionale şi şcoli postliceale, asigură
necesarul de programe şcolare, planuri de învăţământ, imprimate tipizate, ordine şi
instrucţiuni ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi alte acte
normative elaborate. Acestea organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a
personalului didactic şi nedidactic, de execuţie şi conducere, de cercetare pedagogică,
precum şi alte acţiuni de informare şi perfecţionare desfăşurate în învăţământul
preuniversitar. În acest sens, coordonează şi controlează activitatea Caselor Corpului
Didactic, a colectivelor metodice din unităţile şi cercurile pedagogice şi colaborează, în
domeniul perfecţionării, cu instituţiile de învăţământ superior.
De asemenea, inspectoratele şcolare elaborează studii, cercetări şi propun Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului experimente şi acţiuni privind implementarea
reformei învăţământului preuniversitar, în general, şi pentru fiecare obiect de studiu, în
special.
Inspectoratele şcolare au în subordine toate unităţile de învăţământ preuniversitar (de masă
şi special, unităţile conexe acestora şi unităţile în care se desfăşoară activităţile
extraşcolare). Au dreptul să emită decizii privind activitatea personalului din subordine,
precum şi instrucţiuni pentru aplicarea unor acte normative. Inspectoratele şcolare sunt
persoane juridice, titulare de buget şi ordonatoare de credite.
La nivelul judeţului Gorj există mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar implicate în
programul de acţiune comunitară în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii (Lifelong
Learning Programme - LLP), care are drept scop să contribuie la dezvoltarea Uniunii
Europene ca societate a cunoaşterii avansate, caracterizate printr-o dezvoltare economică
durabilă, locuri de muncă mai numeroase şi mai bune şi coeziune socială crescută. În mod
deosebit, programul urmăreşte să încurajeze schimburile, cooperarea şi mobilitatea între
instituţiile şi sistemele educaţionale din Uniunea Europeană pentru ca acestea să devină
elemente de referinţă la nivel mondial.
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Unităţile de învăţământ din judeţul Gorj preuniversitar, sunt implicate în proiecte Comenius bi
şi multilaterale, precum şi în mobilităţile individuale ale cadrelor didactice efectuate în cadrul
aceluiaşi program sau proiectele Grundtvig cu aplicanţi din şcoli sau cadre didactice din
judeţ.
De asemenea, sistemul de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj este implicat, începând
cu anul 2007 în mai multe proiecte PHARE şi POS-DRU. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj
a dat curs invitaţiei de a accesa fonduri europene depunând şi obţinând aprobare pentru o
serie de proiecte cu finanţare europeană din cadrul Programului Sectorial Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane - POS-DRU.
În cadrul acestor proiecte judeţul Gorj este aplicant sau partener împreună cu alte
inspectorate şcolare judeţene din ţară. Prin implementarea acestor proiecte se creează
premisele îmbunătăţirii calităţii resurselor umane din învăţământul gorjean şi implicit a
creşterii calităţii actului educaţional.
În prezent, pe teritoriul judeţului Gorj, se remarcă existenţa Palatului Copiilor din Târgu Jiu,
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională din Târgu Jiu şi a Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă.
De asemenea, în Gorj activează următoarele ONG-uri, având ca domenii de activitate
educarea şi culturalizare: Asociaţia Centrul Român pentru Comunicare – Filiala Gorj,
consultanţă de afaceri şi consiliere în carieră şi orientare profesională; Asociaţia pentru
Şanse Egale, care are ca scop promovarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi;
Asociaţia pentru tineret DEL - educaţia tinerilor romi; Asociaţia Studenţilor din Universitatea
Constantin Brâncuşi - apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor profesionale,
economice, sociale, culturale şi sportive ale studenţilor în raporturile cu administraţia
Universităţii şi organele de conducere; Asociaţia Tineret şi Dezvoltare Regională promovarea activităţii de dezvoltare a valenţelor creatoare; Asociaţia Regională pentru
Dezvoltare Rurală - dezvoltarea comunităţilor rurale în ceea ce priveşte auto – gestionarea si
dezvoltarea comunitară economică si socială pe termen lung.

7.5

Turismul

Pentru o dezvoltare mai bună a acestui domeniu, monumentele trebuie valorificate şi
promovate. Această valorificare poate fi realizată şi prin intermediul şoselei Transalpina,
excelent instrument pentru accesibilitate însă şi prin relaţiile de înfrăţire pe care comunele
gorjene le au cu localităţi din afară, pentru promovarea patrimoniului natural, antropic şi
cultural în străinătate.
Şoseaua Transalpina este situată în Munţii Parâng, fiind în prezent cea mai înaltă şosea din
România, având punctul cel mai înalt în Pasul Urdele (la 2.145 m). Drumul face conexiunea
între oraşele Novaci din judeţul Gorj şi Sebeş din judeţul Alba.
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Imagine şoseaua Transalpina
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Cele mai multe relaţii de înfrăţire cu alte localităţi le are municipiul Târgu Jiu. Aceste relaţii
sunt cu localităţile Yambol din Bulgaria, Pendik din Turcia, Lauchhammer din Germania şi
Noci din Italia. Exemplul oraşului Târgu Jiu este preluat şi de alte oraşe mai mici. Aceste
relaţii pot fi folosite pentru a promova valorile locale şi a încuraja turismul în zonă precum şi
pentru promovarea schimburilor şi a parteneriatului.
Federaţia Asociaţiilor de Promovare a Turismului (FAPT) reuneşte toate asociaţiile regionale
de promovare şi dezvoltare a turismului din România, inclusiv Asociaţia Profesională
Patronală de Turism Integrat Gorjul. FAPT este partener al Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului şi al patronatelor din turismul românesc (ANAT).
De asemenea, activitatea turistică este promovată şi de agenţiile de turism din judeţ
(Carotours, Complex Hotelier Gorjul, Gorjtourism, Guardo-Tours, Happy Hollydays, Romania
Gorj Aventura).
În comuna Arcani din judeţul Gorj activează Asociaţia I.D.C.O.N., înfiinţată în anul 2008,
având drept scop dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor civice pentru promovarea mediului
şi dezvoltarea turismului.
Pentru o mai bună dezvoltare a acestui domeniu, în Gorj, activează următoarele O.N.G-uri:
Asociația Amicii Salvamont - patrimoniu natural, resurse umane, dezvoltare și promovare a
potențialului turistic, salvare montană; Asociaţia Hai-Hui pentru Turism, Sport şi Ecologie
Târgu Jiu, care are ca scop crearea şi dezvoltarea cadrului organizatorico-funcţional şi
material în vederea promovării unei atitudini de respect faţă de mediul înconjurător,
sensibilizarea tinerilor pentru protecţia ecosistemelor şi dezvoltarea spiritului ecologic la
aceştia; Fundaţia Tismana - mobilizarea forţelor şi iniţiativelor ţăranilor particulari,
specialiştilor, agenţilor economici, persoanelor fizice şi juridice cu scopul de a sprijini şi
dezvolta activităţi cu caracter economic, social şi cultural; Asociaţia MONDOTINROM 117
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promovarea patrimoniului cultural; ANTREC (Asociația Națională de turism rural, ecologic și
cultural – Filiala Gorj) - practicarea sau sprijinirea dezvoltării organizate a turismului rural,
ecologic şi cultural şi îmbunătăţirea continuă a produsului turistic.
7.6

Distracţia şi agrementul

La nivelul activităţii sportive gorjene, organizarea instrumentelor disponibile se face prin
intermediul următoarelor foruri: Comitetul Regional pentru Cultură Fizică, Comitetul Regional
al UCFS, Consiliul Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport – CJEFS, Direcţia Judeţeană
pentru Sport –DJS, Oficiul Judeţean pentru Sport – OJS, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi
Sport – DJTS.
Sportul şcolar se realizează prin intermediul unităţilor şcolare de învăţământ, în care sunt
cuprinşi peste 60.000 elevi, în 76 unităţi de învăţământ primar şi gimnazial, 2 unităţi
independente de învăţământ profesional şi 32 unităţi de învăţământ liceal. De asemenea,
există o reţea sportivă şcolară, respectiv: Liceul cu program sportiv Târgu Jiu, Clase cu
program sportiv (Grupul şcolar tehnologic Turceni – fotbal, Şcoala generală nr. 1 ‖George
Uscăţescu‖ Târgu Cărbuneşti – handbal, Şcoala generală nr. 1 Bumbeşti Jiu – volei, Şcoala
generală ‖Pompiliu Marcea‖ Târgu Jiu – fotbal), Clubul Sportiv Şcolar Târgu Jiu (baschet,
box, judo, lupte, tenis, volei), Clubul Sportiv Colegiul ‖Mihai Viteazu‖ (box, fotbal), Palatul
Copiilor Târgu Jiu (radioamatorism, tenis, tenis de masă).
În judeţul Gorj există Cineclubul ,,Constantin Brâncuşi‖, Teatrul ,,Elvira Godeanu, orchestra
de cameră ‖Lyra Gorjului‖, precum şi Cinematograful ,,Victoria‖, Târgu Jiu, ce va fi reabilitat
şi modernizat până în martie 2012, printr-un program în valoare de 250.000 euro, de către
Regia Naţională de Film şi va purta numele regizorului Sergiu Nicolaescu, originar din Târgu
Jiu.
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8

APRECIEREA GENERALĂ CALITATIVĂ A NECESITĂŢILOR

8.1 Amenajarea spaţiilor muzeistice, expoziţionale şi culturale
Principalele elemente memoriale din judeţ – muzeele, colecţiile şi casele memoriale – sunt
răspândite în întregul judeţ, cu concentrarea normală din Municipiul Târgu Jiu. Se remarcă
faptul că, din cele 34 elemente memoriale principale existente în judeţ, 13 sunt situate în
oraşe (38% din total) şi 21 sunt situate în sate (62% din total). Această particularitate
demonstrează că arta populară şi istoria locală sunt apreciate de locuitori şi de oamenii de
cultură.
Este remarcabil Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara, ce cuprinde cele mai
reprezentative gospodării ţărăneşti ale judeţului.
Principalul punct de atracţie în municipiul Târgu Jiu este Complexul sculptural în aer liber al
lui Constantin Brâncuşi, ce cuprinde tripticul: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, Coloana
Infinitului, precum şi multitudinea de sculpturi pe care discipolii săi le creează în fiecare an şi
care se găsesc amplasate în întreg oraşul şi în expoziţia de lângă casa memorială de la
Hobiţa.
În ceea ce priveşte aprecierea calitativă generală a spaţiilor muzeistice, expoziţionale, a
bibliotecilor, a sălilor de spectacole, considerăm importante:
- marcarea pe teren a zonelor culturale protejate/zonele protejate delimitate prin studii
speciale – responsabili: Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice locale.
- marcarea monumentelor istorice / monumentele istorice înscrise în Lista Monumentelor
Istorice LMI, precum și a altora suplimentare, stabilite prin studii specifice – responsabili:
Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice locale.
- stabilirea programelor de vizitare a monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor
Istorice LMI, precum și a celor suplimentare, stabilite prin studii – responsabili: Consiliul
Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice locale, proprietarul bunului.
- stabilirea minelor şi carierelor posibil a fi vizitabile şi a programului de vizitare / în zonele în
care este posibilă intrarea fără pericol – responsabili: Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale
administraţiei publice locale, Compania Lignitului Oltenia.
- înfiinţarea muzeului pentru Arta Lemnului Gorj / amplasament care trebuie stabilit, circuite
de vizitare a monumentelor de lemn din judeţ care trebuie stabilite precum şi înfiinţarea unui
Muzeu al stâlpilor şi porţilor de casă gorjeneşti – responsabili: Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional (MCPN), Consiliul Judeţean Gorj,
- înfiinţarea Muzeului Operei lui Constantin Brâncuşi Târgu Jiu/posibil acelaşi spaţiu
expoziţional care va cuprinde o expoziţie permanentă (documente, fotocopii, etc.), dar şi
spaţiu pentru organizare de saloane şi expoziţii de artă plastică modernă românească şi
universală – propus a se realiza lângă Parcul Coloanei, de către Primăria Târgu Jiu –
responsabili: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), Consiliul Judeţean Gorj
- înfiinţarea altor muzee săteşti (alături de cele două noi unităţi muzeale propuse: Muzeul
Civilizaţiei Montane a Gorjului, la Plopu, Rânca, Novaci; Colecţia de artă contemporană
,,Gorjfest‖, la Târgu Jiu - propunere realizată de CJCPCT Gorj) / pe amplasamente din satele
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din judeţ – responsabili: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), Consiliul
Judeţean Gorj, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), Consiliul Judeţean Gorj,
autorităţi ale administraţiei publice locale.

8.2 Înfiinţarea şi susţinerea artiştilor profesionişti şi amatori 118
Folclorul face parte din cultura unui popor şi are un caracter colectiv şi anonim, termenul fiind
introdus destul de târziu, abia în 1846 de englezul W.J. Thomas119. Interesul pentru
valorificarea patrimoniului popular a început să apară doar către a doua jumătate a sec. XX.
În judeţul Gorj a funcţionat o Şcoala de Muzică şi Arte Plastice începând cu 1958, care s-a
transformat după 1989 în Liceul de Muzică şi Arte Plastice „C-tin Brăiloiu‖, care, alături de
Şcoala Populară de Artă, a început să pregătească artişti şi solişti de muzică populară ce
erau organizaţi în coruri, tarafuri şi ansambluri populare.
Şcoala Populară de Artă susţine artiştii, prin activităţi instructiv-educative, prin cursuri de
specialitate teoretică şi practică, studiu şi practică individuală a cursanţilor, prezentarea de
spectacole şi expoziţii, care îi pregătesc în domeniul artelor şi muzicii, inclusiv în cea
populară.
Conform datelor transmise de Şcoala Populară de Artă, nu sunt cerinţe şi potenţial pentru
înfiinţarea de noi ansambluri culturale. Susţinerea artiştilor profesionişti şi amatori existenţi
se poate realiza şi prin:
- înfiinţarea unei şcoli pentru sculptura în lemn, a unui laborator de tratare a lemnului, a unei
şcoli de restaurare a picturii pe lemn – responsabili: Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional (MCPN), Consiliul Judeţean Gorj, Combinatul pentru prelucrarea lemnului Târgu
Jiu, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional (MCPN), Consiliul Judeţean Gorj, Camera de Comerţ şi Industrie Gorj;
- educarea tineretului şcolar în spiritul păstrării valorilor culturale locale / prezentarea istoriei
locale şi a valorilor locale în şcoli, licee / programe de învăţământ şi de educaţie sectoriale –
responsabili: Inspectoratul Şcolar, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN),
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj; Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala de
Muzică şi Arte Plastice, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj;
- gruparea, asocierea şi susţinerea unor grupuri de artişti care să promoveze arta de tip
neconvenţional – responsabili: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), Consiliul
Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Gorj.

8.3

Stabilirea acţiunilor de punere în valoare a monumentelor – vizitare,
utilizare, iluminare artistică

118

Vezi și Cap. 5.4.8. Ansambluri culturale tradiționale folclorice, al prezentului studiu.

119

Dicționarul Enciclopedic Român, vol. II/1964, pag. 426.
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Punerea în valoare a patrimoniului, peisajelor culturale şi a siturilor este un proces
îndelungat, deosebit de important pentru dezvoltarea judeţului şi pentru asigurarea unor
avantaje pentru locuitorii acestuia. Propunerile prezente pot constitui un punct de pornire a
acestui proces, în măsura în care autorităţile publice judeţene şi locale le vor introduce în
programele lor şi vor asigura mijloacele necesare pentru acţiunile care derivă din aceste
obiective.
În ceea ce priveşte punerea în valoare a monumentelor arhitecturale, acestea trebuie să
ofere o imagine de calitate, prin conservare şi restaurare corectă, în acord cu stilul, perioada
şi imaginea, stabilită conform proiectului iniţial. În acest sens, este necesară realizarea unui
studiu istoric care să țină cont, atât de istoria monumentului cât şi de a ţesutului urban din
care acesta aparţine sau a memoriei locului.
Proiectul de conservare/restaurare/reamenajare trebuie să integreze atât componenta
arhitecturală, constructivă şi de instalaţii cât şi proiectul exterior peisagistic, care va include şi
iluminatul exterior artistic al monumentului. Ulterior dar şi concomitent cu etapele proiectării
şi execuţiei, care ar trebui să fie în concordanţă cu proiectul iniţial, se poate face valorificarea
prin campanii media, promovare de imagine şi conştientizare a valorii monumentului
respectiv. Punerea în valoare se poate realiza pornind de la organizarea de seminarii şi
conferinţe pe tema valorii și a evoluţiei monumentului respectiv, workshop-uri pentru
specialişti sau alţi actori urbani nespecializaţi neapărat în domeniul patrimoniului (copii, elevi,
studenţi, iubitori ai patrimoniului), astfel încât la finalizarea lucrărilor, publicul larg să fie
informat de valoarea acestuia.
Este nevoie de un program şi de acţiuni care vizează organizarea circuitelor de vizitare,
promovarea acestora, integrarea vizitării într-un sistem grupând obiective culturale cu
valoare similară, etc.
Câteva acţiuni de punere în valoare a patrimoniului natural, antropic şi cultural, ar putea să
fie focalizate pe:
- studierea migraţiei păsărilor şi a măsurilor pentru protejarea avifaunei/studiu special –
responsabili: Ministerul Mediului şi al Pădurilor, Agenţia de Protecţie a Mediului a Judeţului
Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice locale.
- definitivarea planurilor de management şi a regulamentelor ROSPA, ROSCI, stabilirea
activităţilor umane compatibile/planuri de management, regulamente – responsabili:
Ministerul Mediului şi al Pădurilor, Agenţia de Protecţie a Mediului Judeţul Gorj, Consiliul
Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice locale.
- protejarea patrimoniului rural şi a aşezărilor rurale / limitarea extinderii teritoriale a
localităţilor rurale din zonele montane şi piemontane, evitarea construcţiilor de mari
dimensiuni / prin documentațiile specifice de urbanism – responsabili: Direcţia pentru Cultură
şi Patrimoniul Naţional Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale
administraţiei publice locale.
- păstrarea şi valorificarea patrimoniului imaterial, a ocupaţiilor tradiţionale şi a modului de
viaţă rural / prin subvenţii, comerţ, muzee, festivaluri, concursuri / programe de dezvoltare
sectoriale și programe de dezvoltare ale Consiliul Judeţean Gorj – responsabili: Direcţia
pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale
administraţiei publice locale.
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- stabilirea valorilor locale / studii istorice şi sociologice pentru fiecare Unitate Administrativ
Teritorială în parte, stabilirea specificităţii locale, a autenticităţii, a clădirilor care pot deveni
monument istoric / programe ale Consiliului Judeţean Gorj, documentații locale urbanistice –
responsabili: Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, Consiliul Judeţean Gorj,
autorităţi ale administraţiei publice locale.
- delimitarea zonelor de protecţie ale tuturor monumentelor istorice şi stabilirea modului de
construire în aceste zone / studii speciale și documentați de urbanism – responsabili: Direcţia
pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale
administraţiei publice locale.
- păstrarea clădirilor valoroase, în primul rând a celor din lemn / restaurarea monumentelor
istorice şi a altor clădiri valoroase, restaurarea zonelor urbane / documentaţii speciale –
responsabili: Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, Consiliul Judeţean Gorj,
autorităţi ale administraţiei publice locale.
- cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic / cercetări arheologice în zonele înscrise
în Registrul Arheologic Naţional şi cercetări arheologice de salvare în zonele de protecţie ale
monumentelor istorice / programe de cercetare ale Consiliului Judeţean Gorj, Planuri
Urbanistice Generale pentru regulile de construire – responsabili: Direcţia pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional Gorj, Muzeul Judeţean, Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale
administraţiei publice locale.
- reabilitarea peisajului cultural degradat / decolmatarea lacului Târgu Jiu, reabilitarea zonei
Ceauru, ş.a. / programe ale Consiliului Judeţean Gorj, programe sectoriale ale statului –
responsabili: Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale
administraţiei publice locale.

8.4

Potenţialul turistic, necesităţile şi amenajările de spaţii de recreere, sport şi
distracţie

Turismul de masă rămâne forma de turism predominantă dar şi alte tipuri de activităţi
specializate sunt importante, legate de turismul cultural, de patrimoniu natural, de afaceri,
educaţie, pentru sănătate sau turismul religios. Aceste forme de turism reflectă, printre altele,
preferinţele pentru calitatea mediului şi o formă de recreere mult mai sănătoasă şi
participativă.
Judeţul Gorj ocupă locul 16 la totalul de elemente utilizate la clasificarea zonelor pe ţară, loc
ce rezultă din poziţia defavorabilă pe care o are în special la doi dintre indicatori specifici
turismului şi anume: baza tehnico - materială şi activitatea turistică120. Numărul unităţilor de
cazare era la nivelul anului 2009, de 71, numărul de locuri de cazare este de aproximativ
1.941 aferente unui număr de 959 camere disponibile. La acea dată existau un număr de 16
Hoteluri şi hosteluri, 6 Hanuri şi moteluri, 3 Popasuri şi Cabane, 43 de Pensiuni şi 3 Vile, iar
numărul de camere erau distribuite neomogen pe tipuri de structuri de cazare.
Astfel, conform datelor prezentate în Studiul pentru valorificarea potenţialului turistic al
Judeţului Gorj, în anul 2000, în cele 16 hoteluri şi hosteluri existente (în Târgu Jiu, Novaci,
120

Conform Studiului pentru valorificarea potențialului turistic al Județului Gorj, Consiliul Județean
Gorj, 2009, pag. 146.
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Rânca, Săcelu, Târgu Cărbuneşti) sunt 473 camere cu un număr de 980 locuri de cazare,
reprezentând 49,4%, din total camere şi 50,5%, din total locuri cazare. În cele 6 hanuri şi
moteluri (Arcani, Lainici,Tismana, Baia de Fier, Târgu Jiu,) sunt aproximativ 151 camere cu
305 locuri de cazare, reprezentând 15,7% din numărul de camere şi 15,7% din total locuri
cazare. Problema principală a motelurilor este starea de degradare şi regimul de proprietate
incert. Marea majoritate a bazei este în renovare sau inactivă. În cabanele şi popasurile din
judeţul Gorj (Baia de Fier, Rânca, Padeş) sunt aproximativ 24 camere şi 45 locuri
reprezentând 2,5% din numărul de camere şi 2,3% din total locuri cazare. La acestea trebuie
menţionate şi locurile de cazare existente în vile turistice în număr de 96 grupate în 48 de
camere reprezentând 5% din numărul de camere şi 4,9% din total locuri cazare.
Pensiunile turistice, pensiunile rurale şi pensiunile agroturistice (Arcani, Bumbeşti Jiu, Runcu,
Peştişani, Padeş, Novaci, Rânca, Baia de Fier, Săcelu, Polovragi, Turceni) în număr de 43
însumează 263 camere cu 515 locuri de cazare reprezentând 27,4% din numărul de camere
şi 26,5% din total locuri cazare.
Analiza structurilor de primire pe categorii de confort relevă faptul că în județ există structuri
de primire cu nivel de confort superior foarte puţine (de trei stele), predominând structurile de
primire de 2 stele121.
Alături de echipamentele specifice turistice, necesităţile şi amenajările de spaţii de recreere,
sport şi distracţie sunt foarte importante, contribuind la susţinerea activităţii turistice în judeţ:
parcuri tematice, amenajări posibile prin ecologizarea haldelor de steril, zone de sport şi
agrement nautic, amenajări de plaje, zone specializate amenajate pentru căţărare, escaladă,
terenuri şi complexe sportive, zone de agrement activ şi/sau pasiv, etc.
Se constată o echipare generală mai bună a zonei de nord a judeţului şi a reşedinţei de
judeţ. Nivelul de echipare cu dotări cultural – sportive al oraşelor este totuşi nesatisfăcător.
Sunt necesare acţiuni prioritare de echipare în special în oraşele din jumătatea sudică a
judeţului precum şi în oraşele cu funcţie turistică: Novaci şi Tismana.
Prezenţa factorilor naturali de cură – apele minerale şi nămolurile – pot conduce la
dezvoltarea turismului balneoclimateric şi a turismului de tratament (Săcelu, cătunul Popeşti
din satul Maghereşti, zona Păsărin, Parghel, Pleşoianu, pârâul Balca, în satul Surupaţi în
punctul la ,,Mimoiu―, la ,,Buşe―, precum şi în satul Corobeşti sau în punctul Lespezi, satul
Bereasca, la Ulmet şi Maghereşti).
Astfel, în localitatea Săcelu (cunoscută încă de pe vremea romanilor) staţiune
balneoclimaterică de interes local există o bază de tratament modernă, la care se adăugă 2
bazine cu apă minerală în aer liber, un bazin de nămol şi o plajă amenajată. La Ţicleni există
un modern complex balnear, o piscină cu o plajă modernă utilizată în sezonul de vară.
Totuşi, potenţialul oferit de izvoare, nămoluri şi apele minerale nu sunt suficient valorificate.
Pentru susţinerea potenţialului turistic, a necesităţilor şi amenajărilor de spaţii de recreere,
sport şi distracţie sunt prioritare:
- accesarea fondurilor nerambursabile post-aderare prin programe ce vizează dezvoltarea
durabilă a domeniului turistic şi localităţilor rurale;
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Idem, pag. 149.
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- sprijinirea de către autorităţile locale a unor localităţi pentru a deveni staţiuni turistice de
interes naţional;
- dezvoltarea şi modernizarea infrastructuri turistice, atât de cazare (mai ales a structurilor de
cazare de dimensiune medie şi cu grad de confort mediu spre ridicat), cât şi de agrement şi
servicii conexe;
- valorificarea domeniului schiabil existent în zona montană prin realizarea de amenajări
specifice, propice practicării sporturilor de iarnă;
- dezvoltarea şi promovarea unor trasee turistice, care să pună în valoare atât obiectivele
naturale cât şi pe cele antropice;
- valorificarea superioară a izvoarelor minerale existente la nivelul judeţului Gorj.
8.5

Învăţământul şi şcolarizarea în industriile culturale şi turistice

Reţeaua şcolară din judeţul Gorj a suferit o serie de schimbări în ultimii ani, în majoritatea
cazurilor acestea fiind determinate de scăderea efectivelor şcolare la nivelul întregii ţări.
Structura reţelei şcolare cuprinde în anul şcolar 2010 - 2011 un număr de 115 unităţi de
învăţământ cu personalitate juridică (incluzând aici şi unităţile conexe)122.
Putem considera că judeţul beneficiază de prezenţa unor instituţii de învăţământ valoroase,
atât generale, gimnaziale, liceene, cât şi al învăţământului superior, dar gradul de dotare al
acestora nu este satisfăcător (sisteme informatice, mobilier corespunzător, dotări moderne,
etc.). De asemenea, este nevoie de un număr de licee specializate care să producă pe piaţa
muncii tineri specializaţi în industrii culturale şi turistice.
Numărul total de elevi înscrişi în învăţământ la nivelul judeţului Gorj era în 2008 de 59.723,
din care 64,5% în mediul urban. Cei mai mulţi elevi reveneau în Municipiului Târgu Jiu
(22.192 elevi). Cei mai mulţi elevi aparţin învăţământului gimnazial (18.674), relativ egal
repartizaţi pe cele două medii. Învăţământul primar are 15.953 de elevi din care 52,5% sunt
în mediul rural. În învăţământul liceal sunt cuprinşi 19.874 de elevi din care 86,9% sunt în
mediul urban123. Deşi numărul elevilor care sunt cuprinşi în învăţământul liceal este mare,
practic doar 18 Unități Administrativ Teritoriale au elevi înscrişi la această formă de
învăţământ, datorită lipsei liceelor în celelalte localităţi. Cei mai mulţi elevi care urmează un
liceu sunt în Târgu Jiu (10.856). Învăţământ postliceal şi universitar nu există decât în
municipiul Târgu Jiu.
Astfel, în învăţământul postliceal sunt cuprinşi doar 804 elevi, în timp ce, în cel universitar
sunt cuprinşi 5.800 de studenţi. Cei mai mulţi studenţi provin din judeţul Gorj (5.456), restul
fiind din judeţele limitrofe.
Personalul didactic total este de 5.015 persoane, din care 54,69% este personalul didactic
din învăţământul primar şi gimnazial. Pe cele două medii există diferenţieri, 56,4% din
personalul didactic total aparţine mediului urban, în timp ce doar 44,5% din personalul
didactic din învăţământul primar şi gimnazial aparţine mediului urban. În învăţământul
universitar sunt cuprinse 150 de cadre didactice în municipiul Târgu Jiu.
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Conform datelor oficiale de pe site-ul www.isj.gj.edu.ro
Conform datelor din PATJ Gorj – 2010.
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Considerăm a fi necesare următoarele:
- restructurarea reţelei şcolare datorită scăderii numărului de elevi;
- dezvoltarea unor noi centre liceale (de tip colegiu, liceu teoretic) în Tismana şi Turceni124;
- realizarea de echipamente de şcolarizare în industriile culturale şi de turism în municipiu și
în oraşele mari ale judeţului;
- crearea de unităţi de învăţământ postliceal şi la nivelul altor Unităţi Administrativ Teritoriale.
8.6

Susţinerea activităţilor de cunoaştere a istoriei locale

Este necesară prezentarea istoriei locale şi a valorilor locale în şcoli, licee, precum şi
valorificarea memoriei locurilor sub toate aspectele: istoria şi tradiţiile, monumentele,
personalităţile, populaţia şi ocupaţiile, oraşele şi satele, etniile şi religiile, evenimentele.
Susţinerea acestor activităţi trebuie realizată atât la nivel judeţean (Consiliul Judeţean,
Muzeul Judeţean, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj, alte organizaţii, asociaţii şi ONG-uri specializate), precum şi la nivel local
prin şcoli şi licee.
Activităţile de cunoaştere a istoriei locale pot fi susţinute prin programe naţionale şi europene
de promovare a valorilor locale, dar și prin organizarea de vizite de studiu şi schimburi
culturale cu alte zone ale ţării sau cu alte oraşe europene, workshop-uri şi conferinţe,
seminarii şi mese rotunde, dezbateri publice, etc. Aceste activităţi pot fi realizate în
parteneriat public/privat, integrând în proces diferiţi factori de decizie, operatori economici,
cercetători, instituţii de învăţământ, etc.
8.7

Documentaţii de urbanism, alte studii de delimitare

În judeţul Gorj, conform datelor furnizate de Consiliul Judeţean, nu există reactualizări
recente ale Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale localităţilor, cu excepţia localităţilor
Polovragi125 , Mătăsari, Bărbăteşti și Ţânţăreni.
Există localităţi care nu şi-au reactualizat Planul Urbanistic General, încă din anul 2001,
precum Bumbeşti-Jiu, Novaci, Ţicleni, Albeni, Bâlteni, Bustuchin, Negomir, Roşia de
Amaradia, Turceni, conform datelor confirmate de Consiliul Judeţean Gorj şi a celor de la
autorităţile administraţiei publice locale, în urma aplicării în teritoriu a Machetei de Localităţi.
De asemenea, este de remarcat că, în urma informaţiilor transmise de Direcţia de Patrimoniu
a Judeţului Gorj, din cele 70 de UAT-uri, numai următoarele localităţi au aviz de mediu
obţinut pentru PUG: Crasna (în 2006), Motru (în 2007), Stejari (în 2007), Polovragi (în 2010),
Bărbăteşti (în 2010), Ţânţăreni (în 2010), Mătăsari (în 2011).
Alte studii de delimitare, în afara celor deja existente, nu au fost realizate în judeţ (delimitare
de zone centrale sau zone cu patrimoniu specific, zone protejate, arii protejate, limite de
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Conform studiului și informațiilor statistice, prezentate în PATJ Gorj – 2010 (vezi și pag. 182)
Conform datelor transmise de autorităţile administraţiei publice locale din Polovragi, după
transmiterea în teritoriu a machetei de date a localităților.
125

169

protecţie, etc.). Lista documentațiilor PUG actualizate, precum şi a celorlalte documentaţii
existente se găsesc în lista ataşata în Anexa 18.
În sprijinul patrimoniului gorjean sunt necesare următoarele categorii de studii şi
documentaţii de urbanism :
- delimitarea peisajului cultural şi natural, stabilirea activităţilor umane compatibile cu
protejarea peisajelor, transpunerea delimitărilor şi a activităţilor în documentaţiile de
urbanism/ studii speciale, Plan de Amenajare a Teritoriului Inter-Comunal (PATIC), PUG –
responsabili: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional (MCPN), Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice
locale.
- delimitarea monumentelor naturii şi a zonelor de protecţie a acestora, stabilirea activităţilor
umane compatibile / studii speciale, PATIC, PUG, PUZ – responsabili: Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului (MDRT), Ministerul Mediului şi al Pădurilor (MMP), Consiliul
Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice locale.
- restaurarea carierelor şi haldelor, refacerea peisajului şi a activităţilor umane în zonele
afectate/studiu special, PATIC, SPF, PUG – responsabili: Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului (MECTS), Compania Lignitului Oltenia, Ministerul Agriculturii si
Dezvoltării Rurale (MADR), Ministerul Mediului şi al Pădurilor (MMP), Consiliul Judeţean
Gorj, autorităţi ale administraţiei publice locale.
- renaturarea şi folosirea în scopuri economice a zonei Ceauru/SPF, PATIC, PUG –
responsabili: Ministerul Economiei (ME), Ministerul Mediului şi al Pădurilor (MMP), Ministerul
Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR), Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei
publice locale.
- folosirea pentru turism şi sport a traseelor montane în Munţii Parângului şi Retezatului
(Transalpina, Valea Jiului, Valea Tismanei, ş.a.)/studii speciale, PATIC, SPF, PUG –
responsabili: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Consiliul Judeţean Gorj,
Consiliile Judeţene ale Judeţelor Hunedoara şi Vâlcea, autorităţi ale administraţiei publice
locale.
- stabilirea unor circuite turistice specializate care se pot racorda cu cele din judeţele vecine
(drumul mănăstirilor, drumul culelor, drumul bisericilor din lemn, drumul dacilor şi romanilor,
drumul lui Tudor Vladimirescu, drumul oilor, drumul peşterilor, drumul minelor şi carierelor,
ş.a.)/studii speciale, PATIC, PUG, SPF – responsabili: Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului (MDRT), Consiliul Judeţean Gorj, Consiliile Judeţene ale Judeţelor Mehedinţi,
Hunedoara şi Vâlcea, autorităţi ale administraţiei publice locale şi agenţiile turistice din judeţ.
8.8

Întreţinerea infrastructurilor specifice

Întreţinerea infrastructurilor specifice de patrimoniu este necesar a se focaliza pe toate
componentele acestuia: muzee, centre de artă, biblioteci, case de cultură şi alte aşezăminte
culturale, infrastructura turistică, de sport şi agrement, dar şi pe zone protejate, parcuri
naţionale, legende, tradiţii şi obiceiuri.
Importante nu sunt numai construcţiile sau obiectele de patrimoniu (natural, antropic şi
cultural) ci şi structura acestora, elementele de bază necesare domeniului, relaţiile care se
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stabilesc, modul de conlucrare și capacitatea de schimb intercultural, precum şi elementele
de patrimoniu oral şi imaterial (costume, tradiţii, obiceiuri, credinţe, mod de viaţă).
În funcţie de configuraţia arhitecturală sau amplasament, realizarea noilor construcţii trebuie
să ţină cont de aspectul general al zonei şi de prezenţa obiectivelor de patrimoniu sau a
zonelor de protecţie a acestora, pentru asigurarea unei zone protejate şi pentru întreţinerea
unei imagini specifice. Interzicerea realizării facilitaţilor de producţie în zone protejate sau în
interiorul zonelor de protecţie a monumentelor istorice constituie o măsura propusă care
trebuie aplicată în toate UAT-urile din judeţul Gorj. Limitarea extinderii teritoriale a localităţilor
rurale din zonele montane şi piemontane, precum şi evitarea construcţiilor de mari
dimensiuni, este o măsură de întreţinere a infrastructurii specifice.
Conservarea biodiversităţii, respectiv a diversităţii sistemelor ecologice şi biologice trebuie
proiectată şi realizată pe baza unei game largi de strategii, programe, metode şi tehnologii
de suport a componentelor capitalului natural, iar pe de altă parte prin managementul
dezvoltării sistemelor socio - economice, respectiv a capitalului creat în fiecare dintre
acestea. Infrastructura specifică patrimoniului natural precum şi zonele de protecţie ale ariilor
naturale protejate trebuie respectate. Astfel, realizarea proiectelor de infrastructură în
interiorul sau imediata vecinătate a acestora trebuie evitată sau realizată cu discernământ.

171

EVALUAREA GLOBALĂ ȘI PE COMPONENTE A STĂRII RESURSELOR ŞI A
MODULUI DE VALORIFICARE. ANALIZA SWOT. DIAGNOSTIC. TENDINŢE
ŞI RISCURI

9

9.1
9.1.1

Evaluarea componentelor de mediu, peisaj şi patrimoniu natural
Analiza SWOT Cadrul natural şi peisaj

Puncte tari
 Existenţa unui cadru natural ce cuprinde elemente
de patrimoniu, habitate şi specii valoroase
 Impact peisagistic deosebit datorat speciilor şi
esenţelor de vegetaţie, însoţit de o mare valoare a
unităţilor de relief;
 Diversitatea elementelor de peisaj la nivel judeţean
(munţi, păduri, păşuni, livezi, defilee ale unor râuri,
zone de luncă şi câmpie)
 Diversitatea peisajelor naturale în cadrul unui
acelaşi UAT, mai ales în nordul şi centrul judeţului
(reprezentând 30% din numărul total de UAT)
 Zonă cu potenţial balnear - izvoare minerale, apele
termale şi minerale bogate în săruri (zona Săcelu,
satul Maghereşti - cătunul Popeşti Mătăsari, satele
Corobeşti, Bereasca, Ulmet şi Maghereşti)
 Peisaje pitoreşti, cu caracter de unicitate, atât în
zona montană cât şi în zona subcarpatică
 Existenţa peisajului rural, cu o imagine particulară
specifică

Oportunităţi
 Valorificarea resurselor de patrimoniu prin
dezvoltarea unor forme de turism care să asigure
protecţia acestora (ecoturism)
 Oportunităţi de cercetare în domeniul mediului

Puncte slabe
 Insuficienta
cunoaştere,
apreciere
şi
conştientizare a patrimoniului natural, la nivelul
populaţiei şi mai ales a generaţiei tinere
 Prezenţa unui număr de 151 situri contaminate
sau potenţial contaminate, dintre care doar 53 de
126
au fost investigate
 Principalele
ramuri
economice existente
(producerea
energiei
electrice , exploatarea
cărbunelui, extracţia
petrolului
şi
gazelor
naturale, industria materialelor de construcţii, etc.)
- mari poluatoare ale mediului înconjurător
afectând apa, aerul, solul, flora, fauna, relieful,
127
aşezările omeneşti.
 Scăderea calităţii resurselor de apă determinată
prin analiza comparativă a dinamicii apelor
subterane
 Potenţial turistic şi balnear exploatat insuficient
sau necorespunzător
 Starea precară a unor habitate naturale (zona
Motru-Rovinari este considerată areal cu mediu
critic), ca urmare a presiunilor antropice (activităţi
miniere, activităţi de extracţie din cariere, centrale
termoelectrice, activităţi tehnologice, acumulări
hidrotehnice) cu consecinţe negative asupra
mediului natural şi a topoclimatului
 Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente
 Slaba implementare a legislaţiei privind protecţia
naturii
 Lipsa resurselor financiare şi organizatorice ale
instituţiilor implicate în conservarea biodiversităţii
 Ameninţări
 Acţiunile antropice care exercită presiuni asupra
cadrului natural (modificări ale utilizării terenului,
presiunile în interiorul şi în jurul ariilor naturale
128
protejate existente, tăieri ilegale de arbori, etc. )
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Conform Raportului Anual privind Starea Mediului – anul 2010, pag. 62.
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Idem, pag. 4-5.
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Idem, pag. 64.
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Puncte tari
natural
 Existenţa legislaţiei şi a proiectelor europene de
susţinere, conservare şi protecţie a peisajului şi
cadrului natural
 Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru
conservarea
şi
valorificarea
peisajului,
a
patrimoniului construit şi pentru reecologizarea
peisajelor naturale

9.1.2

Analiza generală a mediului, peisajului şi patrimoniului natural – Arii naturale protejate

Puncte tari
 Existenţa a 49 de arii naturale protejate (din care
40 de interes naţional şi 10 de interes judeţean), 2
parcuri naţionale şi 8 arii de importanţă comunitară,
aflate în general într-o stare de conservare favorabilă
care reflectă eco - şi biodiversitatea regiunii
 Inventarierea la nivelul judeţului Gorj, a unui număr
de 36 de tipuri de habitate de interes comunitar (8
de specii de floră de interes comunitar, 5 specii de
peşti, 2 specii de amfibieni, 11 specii de mamifere şi
9 specii de nevertebrate)
 Prezenţa unor valori unice (Peştera Muierilor si
Polovragi) şi a unui fond speologic important
 Prezenţa culoarului de migraţie a păsărilor (Ruta III
centro-european-bulgară) care străbate teritoriul de
est al judeţului, pe direcţia N-S

Oportunităţi
 Studiul amănunţit al ariilor naturale protejate, al eco
- şi biodiversităţii, care pot genera proiecte specifice
patrimoniului natural
 Ariile naturale deţin atuuri importante pentru
dezvoltarea activităţilor recreative, activităţi ce pot
aduce venituri importante, atât celor ce le
administrează, cât şi comunităţilor locale.
 Dezvoltarea activităţilor eco-turistice în cadrul
comunităţilor locale şi în cadrul ariilor protejate care
implică o serie de beneficii socio-economice

129

Puncte slabe
 Schimbările accentuate climatice, care pot
genera
disfuncţii
(temperaturile
fluctuante,
dezgheţul şi perioadele de ploi intense sau
prelungite care au produs în ultimii ani alunecări
de teren, prăbuşiri sau eroziuni)
 Existenţa unor conflicte între diverşi utilizatori,
proprietari, administratori de terenuri

Puncte slabe
 Creşterea mortalităţii în rândul vânatului mare
129
din zona montană
 Stare de conservare nefavorabilă a arboretului
de castan din aria naturală protejată Tismana–
Pocruia
 Mod defectuos de colectare, depozitare,
eliminare a deşeurilor de diverse categorii
(menajere, agricole, industriale, din construcţii)
 Peisaje degradate datorită acţiunilor antropice
 Insuficiente măsuri de protecţie a unor specii şi
zone de habitat natural
 Concentrarea zonelor naturale protejate şi a
peisajelor cu potenţial turistic în zona de nord a
judeţului.
 Suprapunerea ariilor protejate naturale cu
zonele de exploatare minieră care includ halde de
steril şi cariere deschise.
 Sub-evaluarea şi nefolosirea la întregul
potenţial al resurselor locale (identificare,
mobilizare şi coordonare a utilizării acestora)
 Insuficienta implicare a populaţiei în protecţia
valorilor de patrimoniu natural şi conştientizarea
unicităţii acestora
Ameninţări
 Degradarea
accentuată
şi
rapidă
a
ecosistemelor din cadrul ariilor protejate, ca
urmare a activităţilor antropice insuficient
controlate sau abuzive
 Posibilitatea pierderii unor specii floristice şi
faunistice
 Degradări provocate în cadrul ariilor protejate
ca urmare a activităţilor antropice insuficient
controlate
 Ameninţarea echilibrului natural, prin activităţi
umane şi presiunile antropice în interiorul şi în

Conform Raportului Anual privind Starea Mediului – anul 2010, pag. 71.
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Puncte tari
 Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru
conservarea şi valorificarea peisajului şi pentru
reecologizarea peisajelor distruse şi/sau degradate
 Existenţa legislaţiei de protecţie a ariilor naturale
protejate şi a Agenţiilor pentru Protecţia Mediului.

9.2

Puncte slabe
jurul ariilor naturale protejate existente (extinderea
intravilanului, poluare, infrastructură, intruziune,
minerit, etc.)

Diagnostic – patrimoniul şi ariile naturale protejate

Judeţul Gorj dispune de un patrimoniu natural deosebit, cu o mare diversitate: arii naturale
protejate, parcuri naţionale şi arii de importanţă comunitară, aflate în general în conservare
favorabilă care reflectă eco şi biodiversitatea regiunii. Inventarierea la nivelul judeţului Gorj, a
condus la evaluarea unui număr mare de tipuri de habitate de interes comunitar, inclusiv
specii de interes comunitar şi endemisme.
Marea diversitate a peisajului se încadrează în trei categorii de peisaje naturale: de munte,
de deal şi podiş şi de câmpie. Se observă existenţa a două zone cu concentrare mare de arii
protejate, zona de nord şi zona central-sudică, precum şi o mare varietate a ariilor de
protecţie specială avifaunistică şi a ariilor naturale protejate de importanţă comunitară, peste
care se suprapun Parcurile Naţionale protejate şi un Parc Natural, ceea ce conduce la
concluzia că judeţul dispune de o bogăţie naturală deosebită, care trebuie valorificată.
Acţiunile antropice cu caracter negativ, în special cele care vizează modificarea acoperirii şi
utilizării terenului, constituie un factor de presiune asupra cadrului natural, ce poate duce la
pierderea unor elemente de valoare. La aceste acţiuni se adaugă ameninţarea reprezentată
de efectele schimbărilor climatice, ce exercită presiuni asupra patrimoniului natural.
La acestea se adaugă o suprafaţă din judeţul Gorj, de 159.583 ha, aflată sub incidenţa
Convenţiei Carpatice130, care reclamă măsuri speciale de protecţie şi obligaţii asumate de
ţările semnatare, cu privire la utilizarea durabilă şi refacerea diversităţii biologice şi a
peisajelor în Carpaţi, precum şi la adoptarea măsurilor adecvate pentru integrarea acestora
în politicile sectoriale (agricultură şi silvicultură durabilă, gospodărirea bazinelor râurilor,
turismul durabil, transportul şi energia, industria şi activităţile miniere).
Starea precară a unor habitate naturale (zona Motru - Rovinari este considerată areal cu
mediu critic), ca urmare a presiunilor antropice variate (activităţi miniere, activităţi de
extracţie din cariere, centrale termoelectrice, activităţi tehnologice, acumulări hidrotehnice)
are consecinţe negative asupra întregului mediu natural, inclusiv asupra topoclimatului131.

130

Obiectivul general al Convenției îl reprezintă cooperarea pentru păstrarea și dezvoltarea durabilă a
Carpaților în vederea îmbunătățirii calității vieții populațiilor locale și a conservării valorilor naturale și
culturale. Convenția a creat cadrul general de cooperare în diverse domenii, precum: conservarea
biodiversității, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, agricultura și silvicultura,
transport, turism, industrie și energie.
131

Vezi Raportului Anual privind Starea Mediului și PATJ Gorj, 2011.
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Defrişările, depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, înlocuirea habitatelor
naturale, cu rezultatul acţiunilor antropice (ex: peisajul iniţial de luncă a Jiului a devenit un
peisaj antropic industrial), conduc la pierderea valorii estetice şi ecologice anterioare (ex:
zona central sudică a judeţului, caracterizată de prezenţa ariilor naturale protejate ale siturilor
de importanţă comunitară – ROSCI - este direct afectată de exploatările miniere, ale
petrolului şi gazelor naturale, unele peisaje fiind afectate iremediabil; acţiunea antropică
avansată din această zonă este posibilă datorită bogăţiei subsolului).
Ameninţarea cu dispariţia a unor specii de floră şi faună rare sau endemice se află în strânsă
legătură cu starea de sănătate a habitatelor acestora.
Este necesară identificarea tuturor bunurilor naturale supuse unui regim special de ocrotire,
(conform Legii nr. 462/2001) precum şi constituirea şi organizarea reţelei de arii naturale
protejate, reprezentative pentru judeţul Gorj şi declanşarea procedurii de instituire a
regimului de protecţie.

9.3

Tendinţe care se manifestă şi riscuri

Datorită intensificării activităţilor economice ce exercită presiuni puternice asupra mediului,
diversitatea biologică este într-o continuă ameninţare. Presiunile antropice se manifestă prin
creşterea gradului de ocupare a terenurilor, dezvoltarea agriculturii şi economiei, modificarea
peisajelor şi a ecosistemelor, distrugerea spaţiului natural, utilizarea neraţională a solului,
supra-concentrarea activităţilor pe zone sensibile cu valoare ecologică ridicată.
În Uniunea Europeană s-a pus în ultimul timp tot mai mult accent pe reducerea nivelului
poluării şi pe conservarea naturii datorită conştientizării faptului că diversificarea şi
globalizarea activităţilor umane au generat o deteriorare accelerată a capitalului natural.
Deteriorarea capitalului natural este un proces real cu manifestării complexe pe termen lung
şi cu o evoluţie ce este dependentă de ritmul, formele şi amploarea dezvoltării sistemelor
socio - economice.
Printre principalii factori antropici care au dus la diminuarea efectivelor speciilor de faună şi
floră sălbatică se pot enumera: reducerea şi fragmentarea habitatelor din cauza urbanizării
dezvoltarea intensă a activităţilor industriale şi de agrement, crearea lacurilor de acumulare,
desecarea luncilor inundabile ale râurilor, creşterea poluării apelor şi solului, agricultura de
tip industrial şi supra-păşunatul, creşterea folosirii pesticidelor, vânătoarea.
Supraexploatarea resurselor naturale, realizată prin minerit, păşunat excesiv ce îngreunează
regenerarea naturală a vegetaţiei arboricole, extragerea excesivă de masă lemnoasă din
pădurile private şi de stat, reprezintă o permanentă ameninţare la adresa biodiversităţii, prin
cantităţile exploatate, prin modul de extragere a arborilor din parchete pe cursul pâraielor de
munte etc.
Poluarea cu erbicide administrate pe canale, diguri, căi de acces în câmp, păduri, zone de
baltă de către agenţii economici, poluările accidentale cu ţiţei şi apă sărată, afectează pânza
freatică, solul şi vegetaţia. Lucrările de amenajare a teritoriului au modificat regimul de
circulaţie al apei în unele bălţi, contribuind la fragmentarea habitatelor.
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Presiuni antropice, de acoperire şi utilizare a terenului, se petrec mai ales datorită
fenomenelor de abandonare a culturilor agricole şi antropizare, precum şi defrişărilor. Unele
măsuri compensatorii sunt cele de împădurire. Riscul acestor presiuni antropice vizează
elementele naturale valoroase şi ariile naturale protejate, dar şi ecosistemele forestiere.
Efectele asupra acestora şi consecinţele abandonării terenurilor agricole riscă să se traducă,
mai ales în contextul schimbărilor climatice, în fenomene de tipul alunecărilor de teren şi în
amplificarea consecinţelor inundaţiilor (fenomen care s-a făcut deja simţit în perioada 19902000, determinând modificări ale acoperirii terenului).
În ceea ce priveşte calitatea resurselor de apă, analiza comparativă a dinamicii apelor
subterane reliefează o accentuare în ultimii ani a aprecierii acestor resurse atât sub aspectul
extinderii spaţiale a zonelor afectate, cât şi a intensităţii de manifestare a principalelor
caracteristici şi zone de poluare. În vederea protecţiei apelor ca factor natural al mediului
înconjurător, a protecţiei împotriva oricărei forme de poluare şi refacerii calităţii apelor Legea
Apelor - nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Normativul NTPA-001
stabilesc limite admisibile ale principalelor substanţe poluante din apele uzate ce urmează a
fi evacuate în receptorii naturali. Pentru substanţele poluante valorile limită admisibile se
stabilesc prin avizul sau autorizaţia emisă de organul de gospodărire a apelor competent pe
baza standardelor de stat sau normelor tehnice interne, în funcţie de debitele de diluţie, de
conţinutul celorlalte ape uzate evacuate în acelaşi bazin hidrografic, de cerinţele satisfacerii
folosinţelor de apă şi de condiţiile protecţiei mediului înconjurător. Pentru protecţia resurselor
de apă se interzice evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate, substanţelor poluante ce
depăşesc concentraţiile stabilite în normativ, a apelor.
Alunecările de teren care s-au produs în ultimii ani, prăbuşirile sau eroziunile, au fost în
număr mare, judeţul Gorj fiind unul din cele mai afectate judeţe. Cauzele acestora sunt
dezgheţul şi perioadele de ploi intense sau prelungite, care au determinat producerea
alunecărilor şi prăbuşirilor de teren. Datorită antrenării şi transportului nisipului din straturile
de deasupra marnei de către izvoarele create din apele din infiltraţii spre apele curgătoare
din zonă, s-au produs adevărate caverne subterane care au început să se prăbuşească,
generând situaţii de urgenţă ce afectează teritoriul şi infrastructura judeţului 132.
Un alt risc major în judeţul Gorj în anul 2010 au fost cele 151 situri contaminate /potenţial
contaminate, dintre care doar 53 de situri au fost investigate, prin poluări accidentale.133
Nivelul de dezvoltare al cunoaşterii în ceea ce priveşte eco şi biodiversitatea regiunii este
redus şi dominat de tendinţe de abordare sectorială, ceea ce nu permite o cunoaştere a
distribuţiei spaţiale a elementelor valoroase, îngreunând procesul de elaborare a unor
strategii de protecţie efectivă.
Ca răspuns la unele probleme ecologice (variaţiile climatice, schimbarea utilizării terenurilor
sau fragmentarea habitatelor), în ultimele decenii s-au intensificat preocupările legate de
identificarea unor unităţi superioare ale ecosistemului, dar şi cele legate de variabilitatea
spaţiului.

132

Conform Raportului Anual privind Starea Mediului – anul 2010, pag. 60.

133

Idem, pag. 62-63.
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Astfel, din punct de vedere ecologic, peisajul va fi reprezentat de un mozaic de ecosisteme
în interacţiune, a cărui eterogenitate spaţială este, cel puţin parţial, consecinţa activităţilor
umane. Cunoaşterea proceselor biotice care influenţează variabilitatea peisajului este
importantă, cu deosebire din perspectiva delimitării suprafeţelor destinate conservării. Un
peisaj în echilibru cu mediul sau fizic şi cu procesele biotice trebuie să exprime o distribuţie
staţionară a elementelor omogene. Strategiile de conservare se vor diferenţia în funcţie de
gradul de omogenitate al peisajelor.
De cele mai multe ori, vorbind despre impactul omului asupra mediului înconjurător, se fac
referiri la poluare. În realitate, agresiunea omului depăşeşte mult sfera poluării şi de aceea
este mai corect să vorbim de căi diferite de deteriorare a mediului: extragerea din
ecosisteme a unor componenţi abiotici sau biologici, introducerea de elemente biologice
floristice sau faunistice care duc la schimbarea echilibrelor ecologice, a structurii trofice, a
productivităţii biologice; modificări prin mari construcţii sau lucrări hidrotehnice sau
hidroameliorative, desfăşurarea unor activităţi generale ale omului afectând în diferite moduri
cele mai variate ecosisteme.
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9.4

Evaluarea
componentelor patrimoniului istoric în relaţie cu peisajul
antropic (construit)

9.4.1

Analiza SWOT – Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (pericole)

9.4.2

SWOT Patrimoniul istoric, cultural-arhitectural şi etnografic

PATRIMONIU ISTORIC
PUNCTE TARI
 Prezenţa a 501 de monumente istorice şi situri
arheologice în judeţ
 Numărul mare de monumente istorice din lemn
(construcţii civile şi biserici), aşezăminte monahale
(mănăstiri şi schituri), cule, monumente memoriale.
 Valoarea naţională excepţională a ansamblului
monumental creat de Constantin Brâncuşi în
municipiul Târgu Jiu
 Restaurarea monumentelor create de Constantin
Brâncuşi şi a parcurilor care le înconjoară. Acestora li
se asociază importanta amenajare a zonei pietonale
centrale a municipiului Târgu Jiu.
 Existenţa
unor
areale
de
concentrare
a
monumentelor istorice care fac posibilă conturare unei
identităţi culturale specifice pe o zona/arie.
 Numărul mare de muzee etnografice pe teritoriul
judeţului.
 Existenta unor obiceiuri şi tradiţii, dintre care unele
încă mai fac parte din modul de desfăşurare al
anumitor activităţi şi sărbători
 Existenta unor tehnici tradiţionale, care prin
produsele lor, pot reprezenta o imagine a zonei:
ceramica, dulgherit, cioplit şi sculptatul lemnului, ţesut,
pictura pe sticlă, cusături, împletituri, etc.
 Fond genetic şi cultural nealterat decât în mică
măsură în ultimii 50 de ani
 Existenta unor evenimente, sărbători şi festivaluri
prin care se promovează tradiţiile locale: Festivalul de
folclor pastoral, Zilele Gorjului, Festivalul cântecului
popular românesc, expoziţii de artă populară, Salonul
artelor şi meşteşugurilor populare, etc.
 Continuitatea transmiterii şi îmbogăţirii costumului
popular
OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE
 Patrimoniu construit nevalorificat prin lipsa de
informare şi conştientizare a populaţiei supra
valorilor şi resurselor de potenţial al judeţului
 Slaba promovare a circuitelor de vizitare şi a
valorilor de patrimoniu natural şi construit
 Accesibilitate redusă a valorilor de patrimoniu
istoric (biserici de lemn izolate sau închise)
 Număr redus de UAT-uri cu monumente istorice
de for public (din numărul total de monumente
istorice numai 6% reprezintă monumente istorice
memoriale şi funerare)
 Lipsa fondurilor pentru întreţinerea, conservarea
şi restaurarea monumentelor
 Pierderea semnificaţiei şi a unor obiceiuri
tradiţionale în sine
 Lipsa unei strategii coerente în ceea ce priveşte
valorificarea patrimoniului imaterial în cadrul
judeţului
 Promovare insuficientă la nivel naţional
 Inexistenţa unei evidenţe stricte a bunurilor
culturale susceptibile a face parte din patrimoniul
cultural naţional, ca premisă pentru adoptarea unor
măsuri în vederea conservării şi restaurării
acestora
 Creşterea gradului de insecuritate a bunurilor
aparţinând patrimoniului

 Finanţări din fonduri europene pentru valorificarea
zonelor protejate, conservarea şi restaurarea
monumentelor istorice.

 Pierderea treptata a obiceiurilor locale, prin
dezinteres sau prin adoptarea unor alte practici
moderne

 Creşterea interesului autorităţilor locale pentru
dezvoltarea de evenimente culturale în spaţiul public

 Creşterea gradului de insecuritate a bunurilor
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AMENINŢĂRI

ce valorifică tradiţiile zonei.

aparţinând patrimoniului

 Consemnarea obiceiurilor şi tradiţiilor zonei,
existenţa unei baze de date din care se poate alege
ce este mai bine a fi valorificat

 Existenţa unor interese economice care creează
presiuni asupra fondului de patrimoniu construit în
special în zonele urbane.

 Dezvoltarea turismului bazat pe evidenţierea
specificului local, prin recrearea desfăşurării unor
evenimente în mod tradiţional

 Lipsa controlului asupra modului de construire în
zonele din vecinătatea monumentelor istorice, a
siturilor arheologice şi din cadrul zonelor construite
protejate.

 Posibilitatea obţinerii de fonduri europene pentru
promovarea obiceiurilor şi specificului zonei, prin
evenimente

 Pierderea autenticităţii şi a valorii culturale a
monumentelor prin utilizarea necorespunzătoare a
fondului construit

 Dezvoltarea unei strategii de prezervare
valorificare a fondului construit moştenit;

şi

 Dezvoltarea unei strategii de revitalizare a zonei,
bazată pe moştenirea culturală materială şi imaterială

9.4.3

Diagnostic

Judeţul Gorj are 501 de monumente istorice şi situri arheologice, înscrise în LMI,
aşezăminte monahale (mănăstiri şi schituri), cule, monumente memoriale, muzee
etnografice, beneficiind şi de valoarea naţională excepţională a ansamblului monumental
creat de Constantin Brâncuşi în municipiul Târgu Jiu. Toate acestea conduc către existenţa
unor zone de concentrare a monumentelor istorice care fac posibilă conturare unei identităţi
culturale specifice pe un areal. Slaba promovare a patrimoniului construit şi nivelul scăzut al
investiţiilor străine şi autohtone, precum şi conştientizarea insuficientă a valorii patrimoniului
construit, va conduce treptat la degradarea acestuia, de unde necesitatea unor măsuri
urgente şi a unei strategii integrate.
În prezent pe teritoriul judeţului Gorj se află un număr mare de colecţii publice săteşti în
marea lor majoritate având patrimoniu cu caracter etnografic şi cu valoare memorială şi
colecţii muzeale de excepţie, aparţinând Mănăstirilor Tismana şi Polovragi. Ca rezultat al
consilierii responsabililor de colecţie, monitorizării stării de conservare a bunurilor,
patrimoniul acestor colecţii cuprinde în jur de 4.000 de bunuri culturale. Condiţiile de păstrare
şi de expunere a acestui patrimoniu cultural nu respectă normele legale în vigoare, fiind
afectată starea de conservare a bunurilor, în consecinţă, integritatea fizică a acestora.
Peisajele culturale ale judeţului au fost generate de patru subcategorii: aşezări umane,
infrastructuri, amenajări hidrotehnice/piscicole şi plantaţiile. Este necesară păstrarea
caracterului divers al peisajului, precum şi conservarea unor imagini de referinţă (perspective
în peisaj, zone cu privelişti particulare, puncte belvedere, panoramă, etc.)
Se constată ca disfuncţie majoră slaba promovare şi cunoaştere, mai ales la nivel naţional, a
patrimoniului construit, precum şi nivelul scăzut al investiţiilor străine şi autohtone, datorită
conştientizării reduse a valorii patrimoniului construit, care va conduce la degradarea
acestuia.
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9.4.4

Tendinţe si Riscuri

Există riscul de pierdere a autenticităţii şi a valorilor culturale a monumentelor prin utilizarea
necorespunzătoare, prin degradarea acestora, precum şi prin punerea în valoare în mod
impropriu, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii. Importanţa valorificării patrimoniului,
trebuie să se constituie ca premisă pentru adoptarea unor măsuri în vederea conservării,
promovării acestora şi introducerii în circuitele de turism cultural. Promovarea acestora
reprezintă un obiectiv general pentru proiecte de infrastructură culturală.
Responsabilizarea administratorilor unităţilor de cult de pe teritoriul judeţului Gorj, asupra
importanţei existenţei unei evidenţe stricte a bunurilor culturale susceptibile a face parte din
patrimoniul cultural naţional, este o premisă pentru adoptarea unor măsuri în vederea
conservării şi restaurării acestora.
Există riscuri legate de alterarea imaginii unor monumente, prin inserturi necorespunzătoare
de restaurare, precum cromatica improprie a faţadelor, schimbarea acoperişurilor prin
înlăturarea materialelor tradiţionale şi utilizarea altor materiale poluante din punct de vedere
vizual, etc.
Tendinţele şi riscurile sunt elemente importante care se manifestă şi la nivelul demografiilor
specifice pe nivele culturale, profesionale, de educaţie, pe categorii de vulnerabilitate şi
riscurile imediate ca particularitate locală şi în plan îndepărtat, legate de întreaga zonă a
judeţului Gorj.
Tendinţele de dezvoltare economică şi culturală ale judeţului Gorj sunt în interdependenţă cu
elementele similare din judeţele vecine şi de aceea trebuie construită o strategie judeţeană
în concordanţă cu o strategie la nivel regional care să pună în sincronizare problemele de
regenerare economică şi culturală locală. Posibilităţile de intervenţie locală, pe segmente
restrânse care exclud vecinătăţile îndepărtate sunt importante şi trebuie a fi sprijinite prin
programe specifice
9.4.5

Priorităţi

 Pentru cea mai mare parte a monumentelor, este necesară restaurarea acestora, ele

neavând mijloace de protecţie legală (zonă de protecţie, reglementări speciale în Plan
Urbanistic General (PUG), broşuri de prezentare şi elemente de anunţ, programe de
vizitare);
 Delimitarea zonelor de protecţie ale tuturor monumentelor istorice şi stabilirea modului de

construire în aceste zone/studii speciale/PUG cu Elemente de Regulament focalizate pe
conservarea monumentelor, Plan Urbanistic Zonal (PUZ);
 Atragerea de fonduri pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice aflate într-o

stare avansată de degradare şi elaborarea documentaţiilor necesare restaurării acestora;
 Urmărirea şi controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale de protejare a

patrimoniului construit.
 Încurajarea şi susţinerea organizării de târguri şi bâlciuri pentru perpetuarea tradiţiilor şi

pentru expunerea şi comercializarea produselor locale;
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 Protejarea patrimoniului rural şi a aşezărilor rurale/ limitarea extinderii teritoriale a

localităţilor rurale din zonele montane şi piemontane, evitarea construcţiilor de mari
dimensiuni;
 Păstrarea şi valorificarea patrimoniului imaterial, a ocupaţiilor tradiţionale şi a modului de

viaţă rural/subvenţii, comerţ, muzee, festivaluri, concursuri/programe de dezvoltare
sectoriale, programe de dezvoltare ale Consiliul Judeţean Gorj;
 Reabilitarea peisajului cultural degradat/programe ale Consiliul Judeţean Gorj, programe

sectoriale ale statului.
 Refacerea peisajului în zonele afectate de activităţile miniere, în zonele afectate de

extinderile de suprafaţă, de extragerea petrolului şi gazelor naturale - trebuie să constituie
unul dintre obiectivele majore ale autorităţilor executive;
 Măsurile de refacere a peisajului trebuie să facă obiectul unor studii la nivelul judeţului şi

apoi să-şi găsească locul în programele statului, judeţului şi administraţiei publice locale;
 Delimitarea peisajului cultural şi natural, stabilirea activităţilor umane compatibile cu

protejarea peisajelor, transpunerea delimitărilor şi a activităţilor în documentaţiile de
urbanism/ studii speciale, Plan de Amenajare a Teritoriului Inter-Comunal, Plan Urbanistic
General / Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT), Ministerul Culturii și
Patrimoniului Național (MCPN), Consiliul Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice
locale;
 Delimitarea monumentelor naturii şi a zonelor de protecţie a acestora, stabilirea activităţilor

umane compatibile / studii speciale, Plan de Amenajare a Teritoriului Inter-Comunal
(PATZIC), Plan Urbanistic General (PUG), Plan Urbanistic Zonal (PUZ) / Ministerul
Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT), Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP), Consiliul
Judeţean Gorj, autorităţi ale administraţiei publice locale.

9.5

9.5.1

Evaluarea componentelor antropologice în rela ţie cu patrimoniul şi peisajul
cultural
Analiza SWOT

PUNCTE TARI
 Existenta unor obiceiuri şi tradiţii, dintre care unele
mai fac parte încă din modul de desfăşurare al
anumitor activităţi şi sărbători;
 Existenţa unor tehnici tradiţionale, care prin
produsele lor, pot reprezenta o imagine cu specific
 Fond genetic şi cultural nealterat decât în mică
măsura în ultimii 50 de ani;
 Existenta unor evenimente şi festivaluri prin care se
promovează tradiţiile locale: „Gorjul tradiţional‖ –
Ghermanul, Sărbătoarea florii de salcâm, Rusaliile/
Întâlnirea fiilor satului‖, „Sânzienele/ Drăgaica‖ – nedei
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PUNCTE SLABE
 Pierderea semnificaţiei unor obiceiuri tradiţionale
şi pericolul globalizării;
 Lipsa unei strategii coerente în ceea ce priveşte
valorificarea patrimoniului imaterial în cadrul
judeţului;
 Promovare insuficientă la nivel naţional;
 Tehnici agricole tradiţionale dispărute sau în
proces de dispariţie ;
 Dispariţia instalaţiilor tehnice tradiţionale (morile
de apă).
 Procesele de împroprietărire şi colectivizare,

populare, „Pastorala floriilor‖, Sărbătoarea costumelor
populare şi tradiţiilor, Festivalul de Folclor Pastoral,
Festivalul Dansurilor şi Costumelor Populare, ş.a.
 Continuitatea transmiterii şi îmbogăţirii costumului
popular;
Existenţa unor zone specializate pe meşteşuguri
(ceramică, olărit, dulgherie, împletituri, cusături,
broderie, etc.)
OPORTUNITĂŢI

alături de cele de asanare şi îndiguire au afectat
profund modul tradiţional de viaţă al judeţului.
Scăderea numărului celor care practică tradiţiile şi
obiceiurile specifice locului datorită exodului rural –
urban

 Consemnarea obiceiurilor şi tradiţiilor zonei, existenţa
unei baze de date din care se poate alege ce este mai
bine a fi valorificat;
 Dezvoltarea turismului bazat pe evidenţierea
specificului local, prin recrearea desfăşurării unor
evenimente în mod tradiţional;
 Posibilitatea obţinerii de fonduri europene pentru
promovarea obiceiurilor şi specificului zonei, prin
evenimente;
 Dezvoltarea unei strategii de revitalizare a zonei,
bazată pe moştenirea culturală materială şi imaterială.

 Pierderea treptată şi irecuperabilă a obiceiurilor
locale, prin dezinteres sau prin adoptarea unor alte
practici moderne;
 Dispariția meşterilor, ca păstrători ai tradiţiilor
autentice;
 Zone rurale bogate în tradiţii şi obiceiuri se
depopulează, pericolul pierderii identităţii fiind din
ce în ce mai mare.
 Accesibilitate defectuoasă în anumite zone
izolate, conduce la izolare şi de pierdere a tradiţiei
locale
 Utilizarea peisajului cultural ca obiect de
consum.

9.5.2

AMENINŢĂRI

Diagnostic

Judeţul Gorj beneficiază de un peisaj cultural specific valoros, care îl particularizează la nivel
naţional, cuprinzând zone cu tradiţii şi meşteşuguri vechi sau cu specific tradiţional local,
asociat ansamblurilor de monumente istorice şi siturilor arheologice.
Datorită mişcărilor demografice negative (îmbătrânire, depopulare) şi a dezinteresului pentru
valorificarea acestora, precum şi datorită dezvoltării economice ce exercită presiune asupra
sa, patrimoniul cultural se află în pericol de dispariţie, ceea ce conduce la urgentarea
măsurilor şi gestiunii teritoriale pentru protecţia şi conservarea acestuia.
Pe baza antropologică a unei concentraţii culturale moşneneşti, teritoriul gorjean deţine un
potenţial tradiţional cultural remarcabil, ce trebuie salvat şi sprijinit, pentru a se păstra şi
pentru generaţiile viitoare, în sens sustenabil.
9.5.3

Tendinţe şi Riscuri

 Efectul de globalizare are influenţe negative asupra menţinerii şi transmiterii tradiţiilor şi
obiceiurilor ce se referă la manufactură, artizanat, portul popular şi patrimoniul cultural
imaterial;
 Lipsa unui management cultural centralizat care să coreleze toate resursele patrimoniului
cultural şi fondurile destinate acestuia pentru o mai buna utilizare a potenţialului judeţului;
 Zone rurale bogate în tradiţii şi obiceiuri se depopulează, exod rural – urban, pericolul
pierderii identităţii fiind din ce în ce mai mare;
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 Utilizarea peisajului cultural la scară mare ca ‖obiect de consum‖ fără discernământ.
9.5.4

Priorităţi

Priorităţile sunt legate de soluţii privind ameliorarea situaţiilor cu potenţial conflictual sau
aflate în dezechilibru cu patrimoniul cultural (inclusiv antropologic sau socio-cultural).
Este nevoie de întocmirea unor studii şi cercetări în domeniul cultural al tradiţiilor şi
obiceiurilor, prin culegători de folclor autentic, precum și de integrarea şi organizarea acestor
cercetări într-o bază de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile de pe teritoriul
judeţului.
Dezvoltarea unui ecoturism sustenabil şi integrarea circuitelor cu referire la patrimoniu în
cadrul programelor turistice, este o prioritate, pentru a populariza şi păstra tradiţiile şi
obiceiurile locale.
O altă prioritate este creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei (mai ales a
celei tinere) cu privire la beneficiile şi oportunităţile pe care patrimoniul ca „produs‖ le poate
aduce şi efectele pe care comportamentele şi activităţile lor le au asupra resurselor de care
acesta depinde.
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10 EXEMPLE
DE
PATRIMONIULUI
EUROPEANĂ

BUNE
PRACTICI
ÎN
NATURAL, CULTURAL

DOMENIUL
VALORIFICĂRII
ŞI ISTORIC ÎN UNIUNEA

Sunt prezentate mai jos mai multe studii de caz, fiecare dezvoltat pe o anumită componentă
a patrimoniului (natural, antropic sau cultural), precum şi la diferite scări, de la parcuri
naturale şi teritorii, până la obiect de patrimoniu sau tradiţii şi obiceiuri.
A. Exemple de bune practici – Studii de caz din Uniunea Europeană:
-

Parcurile naturale şi patrimoniul cultural - Barcelona – Spania;

-

Parcul Naţional – Lacurile Plitvice, Croaţia

-

Arheoparcul (Vallecamonica – Nordul Italiei; regiunea Molise - Altilia – Sudul Italiei,
Netolice şi Arheoparcul Chotebuz-Podobora – Cehia)

-

Patrimoniu imaterial-UNESCO-ICH-Festival Krèèkelingen & Tonnekesbrand –
Geraardsbergen – Belgia;

-

Arhivele patrimoniului imaterial–Navarre – Spania.

B. Exemple de bune practici – Studii de caz din România:
-

―Sate de-sine-stătătoare‖ - Satul Viscri – Având ca obiective: păstrarea ţesutului rural,
reînvierea sentimentului de comunitate, salvarea faţadelor vechi şi a acoperişurilor şi
învăţarea metodelor vechi de construire tradiţională.

-

‖Peisajele săseşti din Sudul Transilvaniei‖ – Focalizat pe cercetare ecologică, studiul
determinanţilor locali şi ai peisajului pentru modele de biodiversitate, inventarierea şi
monitorizarea zonelor umede, studiul de specii invazive, etc.

-

Proiectul de Restaurare a Conacului Apafi, Malăncrav – implementarea conservării
arhitecturii exterioare, a faţadelor, restaurarea peisagistică (a grădinii), precum şi
restaurarea design-ului interior.

-

„Cultura tradiţională – un alt drum către modernitate‖ - Însuşirea unor aptitudini şi
deprinderi muzicale, tradiţii meşteşugăreşti, jocuri şi obiceiuri populare.

-

‖Perpetuarea tezaurului meşteşugăresc tradiţional prin noile generaţii‖ - Cunoaşterea,
revitalizarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului meşteşugăresc tradiţional din
regiunea Câmpiei Transilvănene prin organizarea unor cursuri pentru elevii din cinci
localităţi.
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10.1 Studii de caz din Uniunea Europeană
10.1.1 Protecţia patrimoniului natural – parcurile naturale şi patrimoniul cultural din teritoriul
Barcelonei - Spania134
Teritoriul situat în vecinătatea Barcelonei este o regiunea puţin dezvoltată, cu terenuri
agricole, din vecinătatea zonei urbanizate, unde extinderea oraşului este strict reglementată.
Scopul zonei naturale este să protejeze mediul, ecosistemele şi biodiversitatea, să ajute la
îmbunătăţirea calităţii aerului, să asigure pentru locuitori posibilitatea accesului către zone cu
caracter rural, să asigure protecţia patrimoniului natural şi al peisajului, ce este pus în pericol
de extinderea localităţilor şi a suburbiilor, precum şi de dezvoltarea necontrolată a oraşului.
Douăsprezece parcuri naţionale au fost delimitate în zona periurbană a Barcelonei, ce sunt
conectate prin coridoare verzi, cu rol de a crea o reţea ce ameliorează relaţiile dintre
acestea, ajutând la conservarea biodiversităţii printr-o mai bună deplasare a speciilor în
teritoriu.

Imagine cu zona situată în vecinătatea orașului Barcelona

135

.

În Catalonia, prima lege de protecţie a zonelor naturale datează din anul 1928, când
Asociaţia Catalană promovează legea pentru protecţia Muntelui Montseny. Cu toate acestea,
abia la mijlocul Secolului XX apare o politică publică de protecţie a zonelor naturale
promovată de Consiliul Provinciei Barcelona (Diputación de Barcelona), în principiu bazată
pe un management împărţit între municipalităţile din zona în care sunt implicaţi şi locuitorii şi
utilizatorii acestor areale.

134
135

http://www.diba.es/parcsn/parcs
Imagine preluată de pe http://www.diba.es/parcsn/parcs.
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Planul general al oraşului Barcelona din 1963 propunea delimitarea a paisprezece zone naturale,
dar doar în 1972 politica de protejare a zonelor naturale a devenit activă şi Llei del Sòl (legea utilizării
136
terenurilor) a dus la crearea a şase parcuri naturale în 1975 .

La mijlocul anilor ‘90, proiectul Inelul Verde (L‘Anella Verda) propune un sistem de spaţii
naturale bazat pe conectarea zonelor împădurite, agricole şi naturale, creând astfel alte două
noi Parcuri şi zonele de legătura dintre cele existente şi cele nou propuse. Unul dintre
principalele scopuri se referea la creşterea calităţii mediului natural şi a peisajului pentru
întreg teritoriul.
Ca rezultat, Consiliul Provinciei Barcelona, alături de mai multe consilii orăşeneşti, se ocupă
astăzi de managementul a celor doisprezece zone naturale din teritoriu: Montseny, Sant
Llorenç del Munt i l‘Obac, Garraf, Montnegre-Corredor, Montesquiu, Olèrdola, Serralada de
Marina, Serralada Litoral, Parc del Foix, Guilleries Savassona, Parc Agrari del Baix Llobregat
and Collserola.
Legile ce au stat la baza definirii statutului de Centură Verde se referă la crearea Parcurilor
Naţionale şi Zonelor Protejate (Ley de Espacios Protegidos, 1975) şi, în 1977, la
delimitarea mai multor tipologii de spaţii protejate: Parcuri de interes Naţional, Rezervaţii
Biologice, Rezervaţii Cinegetice şi Rezervaţii Naţionale.
Planul PEIN (Protejarea Zonelor de Interes Naţional) din 1992 delimitează noile zone de
Parcuri Naţionale şi selectează un număr de alte zone naturale ce leagă Parcurile într-un Inel
Verde în jurul Barcelonei.
Planul protejează coridoarele biologice ce conectează cele mai importante doisprezece zone
naturale ce contribuie la protejarea biodiversităţii în teritoriu.
Zonele naturale ce formează Centura verde a oraşului Barcelona:
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l‘Obac 13,694ha – 1972, Parc Natural del Montseny
30,120ha - 1977 ,Parc del Castell de Montesquiu 547ha – 1986, Parc de Collserola 8,000ha
- 1986, Parc del Garraf 12,376ha – 1986, Parc del Montnegre i el Corredor 15,010ha – 1989,
Parc d‘Olèrdola 608ha 1992, Parc de la Serralada Litoral 4,046ha – 1992, Parc del Foix
136

Idem.
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2,900ha 1993, Parc de la Serralada de Marina 2,086ha – 1997, Espai Natural de les
Guilleries – Savassona 8,300ha – 1998, Parc Agrari del Baix Llobregat 2,938ha – 1998.

Imagine cu tipologii de spaţii protejate: Parcuri de interes Naţional,
137
Rezervaţii Biologice, Rezervaţii Cinegetice şi Rezervaţii Naţionale

Preocuparea pentru ameliorarea şi păstrarea mediului natural şi a unui peisaj specific pentru
zona metropolitană a Barcelonei se concretizează prin diferite proiecte, ce se referă la
Centura Verde a oraşului. Astfel Departamentul Zone Naturale a Consiliului Barcelonei
promovează proiectul LIFE- Green Belt (Viaţa – Centura Verde), referindu-se la o planificare
sustenabilă a acestui areal.
Proiectul LIFE are trei principale obiective astfel:
promovarea utilizării echilibrate a teritoriului şi a mediului
protejarea teritoriului de dezvoltării urbane necontrolate şi integrarea protecţiei
peisajului şi dezvoltării sustenabile a mediului în reglementările locale
- restaurarea a trei zone periurbane degradate ce atenuează presiunea dezvoltării
urbane şi îmbunătăţeşte calitatea peisajului în regiuni cu densităţi mari de populaţie.
Scopul acestor iniţiative este de a consolida caracteristicile mediului natural care, în ciuda
potenţialului biologic, au fost supuse unor presiuni şi probleme de mediu în ultimele decenii,
acestea împiedicând orice regenerare naturală.
-

Acest proiect are ca scop limitarea extinderii teritoriului construit şi garantarea creşterii
biodiversităţii peisajului atribuindu-i un rol social şi o funcţie productivă. Într-un pas următor
se doreşte consolidarea elementelor de peisaj în Parcul Agricol şi rezolvarea problemei
degradării elementelor de cadru natural din această zonă: creşterea umidităţii solului pentru
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Imagine preluată de pe: http://www.diba.es/parcsn/parcs/.
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îmbunătăţirea regenerării naturale, consolidarea zonelor verzi tampon, utilizarea speciilor
tradiţionale de vegetaţie (culturi agricole şi pomi fructiferi).
Rezultatele scontate se referă la restructurarea peisajului pe teritoriului metropolitan al
Barcelonei, aplicarea unui model ce ajută la de-fragmentarea peisajului metropolitan şi
contribuie la o utilizarea compactă a teritoriului şi consolidarea la nivel local a experienţei
Sistemului de Rezervaţii Naturale ca un sistem de planificare local.

10.1.2 Parcul Naţional – Lacurile Plitvice, Croaţia138
Despre Parcul Naţional – Lacurile Plitvice
Această zonă de o frumuseţe excepţională a fost proclamată Parc Naţional în anul 1949, cu
toate că respectatul om de ştiinţă Ivo Pavelek, care a fost printre primii cercetători care au
studiat fenomenul formării tufurilor (roci calcaroase), a semnalat în nenumărate rânduri
importanţa protejării acestora, încă din anul 1926. Rezervaţia este cel mai vechi şi mai
cunoscut parc naţional croat, a cărui unicitate a fost recunoscută la nivel internaţional.
Rezervaţia Plitvice a intrat în lista UNESCO a Patrimoniului Mondial în 1979.
Scurt istoric al formării - Lacurile Plitvice sunt un fenomen geologic şi hidrologic carstic.
Caracteristica de bază este un lanţ de lacuri conectate prin cascade, create de procesul
biodinamic de dezvoltare al tufurilor. Plasate în peisajul carstic împădurit, cele 16 lacuri de
diverse dimensiuni sunt interconectate prin zone de rapiduri înspumate (părți ale unui curs
de apa cu pante accentuate).
Localizarea Parcului Naţional – Lacurile Plitvice pe teritoriul Croaţiei - Procesul
continuu de depunere a travertinului, unde anumite specii de plante(alge şi muşchi joacă un
rol important) fac să crească barierele dintre lacuri şi formează noi cascade, perdele şi
rapiduri, menţinând forma actuală a lacurilor Plitvice. Cele mai frumoase păduri neexplorate
din Alpii Dinarici, Čorkova Uvala se află în acest parc. Datorită valorii sale extraordinare,
această pădure de fag şi brad a fost proclamată rezervaţie specială.
Efectul de ansamblu al poziţiei geografie, a stratificării pe orizontală şi verticală precum şi a
particularităţilor geologice şi pedologice, a dat naştere unei faune bogate şi diversificată, cu
multe specii rare, autohtone şi pe cale de dispariţie. Până în prezent au fost inventariate
1448 de specii de plante, 50 dintre ele reprezentând specii diferite de orhidee, multe dintre
ele cu caracter autohton. Durata de viaţă a animalelor locale este de asemenea bogată şi
diversă. Patrimoniul cultural şi arhitectural confirmă prezenţa activităţii umane în această
zonă, caracterizată printr-un număr de construcţii tradiţionale, ferme şi cătune, precum şi
sate şi aşezări memoriale. Parcul Naţional acordă o mare importanţă cercetării ştiinţifice; în
acest context a fost instituită în anul 1961 o staţie biologică, iar în 1975, într-o locaţie diferită,
staţiunea de Cercetare Ivo Pevalek. Din anul 1976, toate activităţile de cercetare ştiinţifică au
fost realizate ca parte a unui program numit ―Proiectul de cercetare Plitvice‖, cu costuri
anuale acoperite de bugetul Parcului Naţional.
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Sursa informației şi a fotografiilor: http://www.np-plitvickajezera.hr/hrv/downloads/management_plan.pdf
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S-au stabilit legături cu multe instituţii, organizaţii neguvernamentale şi persoane fizice la
nivel naţional şi internaţional, totul culminând cu un proiect sponsorizat de Banca Mondială şi
Guvernul croat, precum şi de ministerul ce se ocupă de protejarea mediului, proiect intitulat
―Conservarea ecosistemului carstic‖.
Parcul Naţional – Lacurile Plitvice în CONTEXT INTERNAŢIONAL - Republica Croată
este semnatara tuturor tratatelor internaţionale relevante în domeniul conservării naturii la
nivel global. Unul dintre acordurile fundamentale este ―Convenţia privind diversitatea
biologică‖, la care Croaţia a ratificat în aprilie 1996, asumându-şi angajamentul de a proteja
biodiversitatea existentă şi de a utiliza în mod durabil componentele sale.
Suprafeţele carstice ale ţinutului muntos constituie o resursă naturală de o valoare
excepţională atât în Europa cât şi în lume. Deşi zonele carstice croate sunt relative bine
conservate, în special în zonele muntoase, ele necesită, având în vedere vulnerabilitatea
acestora, o atenţie deosebită în ceea ce priveşte dezvoltarea strategică, planificarea şi
încorporarea unor măsuri în ceea ce priveşte diversitatea biologică şi peisagistică în toate
activităţile umane din această regiune.
Din această cauză, Parcul Naţional – Lacurile Plitvice a devenit beneficiar al fondurilor
alocate Proiectului de ―Conservare a ecosistemului carstic‖, capital provenit din partea
Fondului Global de Mediu.
Obiectivul de bază al acestui proiect este acela de a proteja biodiversitatea şi de a facilita
dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale pe baza bogăţiilor naturale disponibile. Acest
lucru a inclus consolidarea capacităţii instituţionale şi profesionale pentru conservarea
biodiversităţii, îmbunătăţirea gestionării de arii protejate şi promovarea activităţilor turistice,
ce susţin dezvoltarea durabilă şi conservarea resurselor naturale.
În cadrul Reţelei Ecologice, Parcul Naţional a fost desemnat nucleu de importanţă
internaţională, constituind de asemenea o zonă cu potenţial pentru Reţeaua Ecologică
Natura 2000. Importanţa internaţională a parcului, ca şi comoară naturală la nivel global a
fost recunoscută in anul 1979, atunci când Organizaţia Naţiunilor Unite prin intermediul
UNESCO, l-a poziţionat în Lista Patrimoniului Mondial.
Viziune strategică: Parcul va rămâne pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial, un lider
naţional în conservarea şi promovarea patrimoniului natural unic a resurselor naturale,
valorificându-le prin intermediul turismului durabil, în beneficiul regiunii şi a comunităţii locale,
dar şi spre satisfacţia vizitatorilor.
Cadrul legislativ – fundamental pentru planul de management - Legislaţia fundamentală
care reglementează conservarea diversităţii biologice şi a peisajelor este ―Legea privind
protecţia mediului‖, lege ce defineşte categoriile de arii protejate, metodele de gestionare a
acestora, precum şi documentele de bază relevante. Parcurile naţionale şi naturale sunt
administrate de instituţii publice stabilite de către guvernul croat.
Această lege prevede de asemenea obligaţia realizării planurilor de management, adoptate
de către consiliul de conducere al administraţiei instituţiei publice, după asigurarea obţinerii
consimţământului din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului şi aprobării tehnice din
partea Institutului de Stat pentru Protecţia Naturii, pentru o perioadă de 10 ani.
Planul de management este pus în aplicare prin intermediul programelor anuale de
conservare, utilizare şi promovare a zonelor protejate.

189

Structura organizatorică - Parcul Naţional este administrat de o instituţie publică sub
autoritatea Ministerului Culturii.
Unităţile organizatorice interne sunt: Departamentul Direcţiunii Generale, Conservarea,
Promovarea şi Utilizarea Parcului Naţional, Hoteluri şi Industria Hotelieră, Sectorul de
Întreţinere şi al Utilităţilor, Sectorul de Distribuţie, etc.
OBIECTIVE FUNDAMENTALE DE MANAGEMENT139:

PĂDURI
Obiective

Măsuri

Indicatori

Obiectivul managementului pădurilor în Parcul Naţional – Lacurile Plitvice, este acela
de a asigura starea naturală a ecosistemelor forestiere, care sunt esenţiale pentru
biodiversitatea şi continuitatea fenomenului, şi de a asigura toate funcţiile benefice
ale pădurilor.
Măsuri de gestionare prevăzute şi puse în aplicare pe baza determinării şi monitorizării
dinamicii ecosistemelor forestiere
 Cercetarea continuă în ecosistemele forestiere
 Stabilirea unui ecosistem de monitorizare a pădurilor
 Dezvoltarea conservării ecosistemului forestier
 Elaborarea unor linii directoare pentru utilizarea pădurilor private
 Deschiderea unor centre de învăţământ axate pe silvicultură
 Extinderea sistemului de vizitare existent pentru includerea ecosistemului forestier
(trasee de drumeţii, trasee ciclism, trasee de învăţământ, etc.)
 Monitorizarea biodiversităţii
Pădurile se dezvoltă natural şi asigură toate funcţiile esenţiale pentru biologia şi diversitatea
peisajului în Parcul Naţional – Lacurile Plitvice.



ECOSISTEME ACVATICE
Conservarea tendinţei de formare a reliefului carstic, dezvoltarea tuturor
zonelor create în traseul de curgere a apei şi asigurarea supravieţuirii tuturor
Obiective
plantelor şi animalelor din ecosistemul acvatic (izvoare, iazuri şi cursuri de
apă), cu scopul de a menţine biodiversitatea şi echilibrul ecologic

Măsuri

139

Stoparea impactului uman ce contribuie la eutrofizarea apelor
 Întocmirea unui studiu de impact al sistemului turistic asupra ecosistemelor
acvatice şi modernizarea sistemului
 Stabilirea monitorizării continue a parametrilor responsabili pentru eutrofizare
 Conservarea habitatelor acvatice în condiţiile cele mai naturale şi revitalizarea lor
 Conservarea speciilor biologice importante pentru tipul de habitat
 Stoparea eliminării speciilor autohtone şi a introducerii organismelor modificate
genetic
 Conservarea biodiversităţii habitatului pe cursurile de apă şi a dinamicii favorabile
a apelor, necesare pentru supravieţuire şi pentru speciile importante din punct de
vedere biologic (ex: rezolvarea problemelor provocate de inundaţiile ocazionale pe
canale, prin adăugarea unei staţii de pompare , etc.)
 Monitorizarea continua a regimului hidrologic şi extinderea sistemului de drenare
 Păstrarea proprietăţilor fizice/chimice favorabile apelor şi a substanţelor minerale
(substanţe nutritive) din apă (în cantităţi specifice apelor oligotrofe)

Planul este valabil 10 ani, cu posibilitate de revizuire după 5 ani.
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 Eliminarea speciilor străine invazive pentru a conserva biodiversitatea acvatică
pe baza recomandărilor ştiinţifice

Indicatori



Nu se semnalează schimbări esenţiale la nivelul proceselor carstice sau la nivelul
sistemului biodiversităţii

PĂŞUNI ŞI PAJIŞTI

Obiective

Măsuri

Indicatori

Conservarea suprafeţelor verzi (păşuni şi pajişti uscate, păşuni umede,
turbării) precum zonele cu diversitate biologică şi peisagistică
Cositul periodic şi păşunatul în conformitate cu planul de acţiune
 Scoaterea vegetaţiei lemnoase în conformitate cu planul de acţiune
 Menţinerea anumitor păşuni, prin arderea controlată pe baza recomandărilor
ştiinţifice
 Creşterea suprafeţei acoperite de turbării, bazata pe recomandările ştiinţifice şi
eliminarea vegetaţiei lemnoase
 Eliminarea şi împiedicarea răspândirii ambroziei (Ambrosia artemisiifolia L.), în
conformitate cu Ordonanţa privind măsurile obligatorii de îndepărtare
 Monitorizarea permanenta a ecosistemelor verzi
Păşunile sunt cosite şi întreţinute în mod regulat



PATRIMONIUL CULTURAL
Cercetarea sistematică, conservarea, prezentarea patrimoniului cultural şi
Obiective
menţinerea zonei rurale, precum şi a meşteşugurilor tradiţionale (agricultură,
creşterea animalelor şi alte meserii)
Educarea populaţiei locale în privinţa valorii culturale
 Instituirea unui muzeu etnografic al parcului în aer liber cu scop reprezentativ
 Elaborarea unei expoziţii dedicate patrimoniului cultural ce va face parte dintr-un
sistem de centre de vizitare
Măsuri
 Cercetarea siturilor arheologice
 Inventarierea valorilor de patrimoniu arhitectural
 Înregistrarea construcţiilor şi siturilor protejate temporar
 Realizarea unui plan de acţiune privind reînnoirea, reconstrucţia şi revitalizarea
resurselor culturale
 Sprijinirea realizării unor suveniruri specific zonei bazate pe patrimonial cultural
local
Indicatori
Patrimoniul cultural existent nu se deteriorează şi este folosit în scopuri
educaţionale.
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CERCETARE
Colectarea unei cantităţi suficiente de date referitoare la toate componentele
din zona protejată (habitate, specii şi alte componente care nu fac parte din
Obiective
zona naturală de cercetare, dar sunt esenţiale pentru gestionarea, de
exemplu, a patrimoniului cultural, etc.), cu scopul de a realiza o gestionare
mai bună şi mai uşoară in interiorul parcului
Adunarea tuturor datelor existente, pornind de la cercetarea anterioară (pentru
crearea unei baze de date a parcului şi pentru evitarea repetărilor unor cercetări
Măsuri
deja efectuate)
 Realizarea unui sistem de cercetare
 Asigurarea că cercetarea este efectuată pe bază de nevoi şi pentru a servi
scopului îndeplinirii obiectivului mai sus menţionat
 Definirea necesităţilor viitoare pentru iniţierea cercetărilor pe baza rezultatelor
monitorizării
 Stabilirea monitorizării tuturor componentelor zonelor protejate şi asigurarea unei
monitorizări permanente
Indicatori
Creşterea cunoştinţelor generale cu privire la fenomenele ce se creează şi cu
privire la biodiversitatea din zonă



MANAGEMENTUL TURISTIC, PROGRAME ŞI COLECTAREA
TAXELOR DE VIZITARE
Facilitarea vizitelor turistice, cu un nivel ridicat de organizare si impact minim
Obiective
negativ asupra ecosistemelor

Măsuri

Indicatori

Desemnarea capacităţii de încărcare a resurselor naturale
 Formularea unui nou concept de sistem de vizitare în conformitate cu capacitatea
de încărcare şi condiţiile de tranzit
 Dezvoltarea unui sistem ecologic de tranzit intern (autobuze, bărci electrice, etc.)
 Dezvoltarea unui sistem alternativ de destinaţii pe suprafaţa parcului dotat
corespunzător
 Dezvoltarea unui program pentru diverse grupuri-ţintă de vizitatori
 Supravegherea continuă a vizitatorilor, libera circulaţie a acestora şi
monitorizarea impactului lor asupra ecosistemului
Impactul negativ al vizitatorilor asupra ecosistemului redus, conform indicatorilor de
mediu



INTERPRETARE ŞI EDUCARE
Înţelegerea valorilor parcului ca fenomen natural de către toţi angajaţii,
Obiective
rezidenţii locali şi vizitatori, bucurându-se de calităţile naturale ale zonei şi de
serviciile de calitate

Măsuri

 Dezvoltarea unor centre tematice
 Cursuri de educare a vizitatorilor
 Îmbunătăţirea calităţii ghidului şi interpretării serviciilor de calificare a personalului
în vederea educării şi interpretării resurselor naturale şi culturale ale parcului
 Elaborarea unor programe interactive tematice pentru vizitator i(exemplu: Parcul
de păsări, fluturi, păduri, etc.)
 Stabilirea unor centre educaţionale pentru grupurile şcolare, cu posibilitatea de
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Indicatori

cazare pentru o clasă
 Elaborarea unor materiale educaţionale, interpretative şi promoţionale pentru
toate grupurile ţintă de vizitatori
Centre dezvoltate de informare şi programe concepute adecvat pentru grupurileţintă de vizitatori.



CAZARE ŞI SERVICII
Creşterea calităţii serviciilor de cazare şi respectarea celor mai înalte criterii
Obiective
de mediu, cu utilizarea la maxim a resurselor locale şi regionale

Măsuri

Indicatori

Aplicarea tehnologiilor favorabile pentru mediu în facilităţile de cazare
 Utilizarea la maxim a resurselor locale (alimente, suveniruri, servicii, etc.)
 Stabilirea unei mai bune cooperări în desfăşurare, cu părţile interesate de oferta
turistică, cu scopul de a ridica standardele de calitate ale produsului turistic
Sistemul de cazare satisfăcătoare, la cele mai stricte standarde de mediu pentru
activităţile de servicii



MARKETING ŞI PUBLICITATE
Aplicarea tehnologiilor favorabile pentru mediu în sistemul de cazare şi
ospitalitate a facilităţilor, utilizarea la maxim a resurselor locale şi
Obiective
îmbunătăţirea imaginii parcului, prin creşterea nivelului general de
cunoaştere a valorilor sale naturale şi culturale

Măsuri

Indicatori

Promovarea continuă a calităţii pe pieţele interne şi internaţionale
 Cooperarea strânsă cu serviciile de conservare
 Stabilirea cooperării intense şi schimbul de experienţă al personalului cu alte
organizaţii internaţionale
 Participarea la târgurile de mediu de specialitate internaţională
Parcul Naţional –Lacurile Plitvice este o destinaţie turistică pe plan internaţional
bine-cunoscută la standard de mediu înalte.


POPULAŢIE LOCALĂ
Obiective
Stabilirea cooperării cu populaţia locală în vederea dobândirii unei viziuni

Măsuri

Indicatori

Organizarea activităţilor educative, precum şi a unor ateliere de lucru tematice
pentru populaţia locală
 Elaborarea programelor comune de promovare turistică
 Sprijinirea agriculturii tradiţionale şi conservarea raselor şi soiurilor autohtone
 Îmbunătăţirea comunicării
 Implicarea populaţiei în procesul de monitorizare
Calitatea şi colaborarea deliberată, între instituţiile publice şi populaţia locală prin
reuniuni periodice
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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
Obiective
Perfecţionarea cadrului juridic în scopul gestionării eficiente a parcului

Măsuri

Indicatori

Propunerea modificării Legii privind protecţia naturii, cu scopul de a implica populaţia
locală în Consiliul de conducere al administraţiei parcului
 Protejarea identităţii corporative a parcului prin dreptul de autor
 Reglementarea utilizării fotografiilor şi a materialelor de film pentru scopuri comerciale
 Rezolvarea stării tuturor clădirilor construite ilegal
Toate legile relevante pentru gestionarea parcului şi securitatea juridica cu privire la toate
aspectele de ordine interioară

IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
PLAN DE ACŢIUNE:
Obiectiv: Conservarea şi păstrarea diversităţii biologice şi a peisajului
1. Conservarea ecosistemelor forestiere
2. Conservarea ecosistemelor acvatice
3. Conservarea şi păstrarea plantelor şi animalelor
4. Conservarea şi păstrarea pajiştilor
Obiectiv:Dezvoltarea sistemului de introducere pe piaţă şi a sistemului de vizitare
5. Prezentarea, promovarea şi crearea unui sistem de vizitare
Obiectiv: Protecţia şi conservarea patrimoniului cultural
6. Inventarierea şi protejarea patrimoniului cultural
7. Dezvoltarea meseriilor tradiţionale
Obiectiv: Soluţionarea problemelor titlului de proprietate pe teritoriul parcului
8. Soluţionarea problemelor legate de titlul de proprietate
Obiectiv: Implicarea activă a comunităţii locale în dezvoltarea parcului
9. Participarea publicului şi cooperarea cu comunitatea locală
10.1.3. CONCEPTUL DE ARHEOPARC
A. Arheoparcul Vallecamonica – Nordul Italiei
Organizare şi promovarea culturii, tradiţiei, cercetării şi învăţământului, prin organizarea de
evenimente şi de excursii şcolare – noul prototip de patrimoniu, numit arheoparcul - este o
ocazie pentru copii, adolescenţi şi adulţi să înveţe şi să experimenteze viaţa zilnică a
civilizaţiilor dispărute, fiecare vizită putând fi astfel planificată încât să corespundă cerinţelor
fiecărui grup specific.

Imagini din parcul Vallecamonica

140

Informații și imagini preluate de pe www.archeoparc.net.
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Ghizii parcului conduc turiştii să descopere numeroase comori naturale şi artistice în
cuprinsul parcului, inclusiv ruinele romane ale Cividate Camuno şi a altor castele medievale
şi sate renascentiste cu casele şi palatele lor, biserici incluzând fresce şi alte obiecte
valoroase. Workshopurile - o zi petrecută în parc constituie o experienţă totală, deoarece nu
este vorba numai despre vizitarea parcului, turiştii putând participa la diferite workshopuri de
activităţi preistorice.
Arheodromul - constă în reconstrucţia experimentală a unui sat neolitic lângă Capodiponte,
realizat pe o colină ce domină toată valea şi conţine numeroase semne rupestre. Muzeul
didactic de artă şi viaţă preistorică – este destinat înţelegerii istoriei şi vieţii oamenilor
munţilor în epoca preistorică şi este un muzeu viu, fiind un laborator experimental în cadrul
căruia oamenii pot repeta gesturile omului preistoric.
B. Regiunea Molise şi Arheoparcul Altilia - itinerariul siturilor arheologice
Centrul anticului Sannio, în epoca augustină era format din cetatea Sufidenia (Castelul
Sangro), Aesernia (Isernia), Bovianum (Boiano), Sepinum (Sepino), Fagifulae (Montagano),
Terventul (Trivento), toate incluse în regiunea IV. În cadrul localităţii Sepino, strada Sannitica
se suprapune cu mici devieri, traseului antic (de transhumanţă) care lega Castelul Sangro cu
Benveneto, traversând Isernia. Lângă Valea Tammaro încă există ruinele localităţii antice
Sepinum (care în timp a luat numele de Altilia), municipiu roman care ocupă o mare parte a
teritoriului central al Sannio. În prezent, în perimetrul sitului arheologic, pe lângă vestigiile din
epoca sanitică, există numeroase clădiri medievale, parte din ele construite cu materiale din
sit, o caracteristică a acestuia fiind continuitatea locuirii (şi în zilele noastre o parte din casele
medievale sunt locuite).
Arheoparcul Altilia – este dedicat copiilor din regiune; parcul este gândit ca un parcus
didactic şi experimental şi include un laborator de ceramică, un laborator de bucătărie
romană, un laborator de arheologie experimentală, şi jocuri tipice copiilor romani.
Programul itinerariilor de natură şi arheologie în regiunea Molise
Circuitul 1 - Saepinum Altilia- Centrul localităţii Sepinum cuprinde vizita la oraşul roman
Saepinum şi prânz tradiţional la un restaurant local
Circuitul 2 - Isernia- Saepinum Altilia cuprinde o vizită la muzeul paleolitic al omul isernian,
vizita sitului arheologic Saepinum şi prânzul la un restaurant din zonă cu produse tradiţionale
Circuitul 3 - Saepinum Altilia- Pietrabbondante cuprinde vizita la situl arheologic Saepinum,
prânz tradiţional, vizită la Pietrabbondante
Circuitul 4 - Saepinum Altilia şi vizită la centrul de îmbuteliere Sepinia.
Circuitul 5 - Saepinum Altilia- Agnone cu vizită la Altilia şi Agnone şi vizită la muzeul
ţăranului.
Circuitul 6 - Vizită la Guardiaregia, centrul de îmbuteliere Sepinia, vizită la oraşul roman
Altilia.
De asemenea, circuitele propuse cuprind şi variante extinse pentru 2-3 zile de vizitare a
obiectivelor turistice din regiune. Nu în ultimul rând trebuie remarcat că în circuitele propuse
sunt implicate şi restaurantele locale, aceasta aducând beneficii populaţiei locale.
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C. Arheoparcul Netolice, Cehia
Pe locul acropolei unei aşezări fortificate preistorice Premzslovici, în centrul regiunii istorice
Netolice, a luat naştere în anul 2004 un parc arheologic, având ca tematică apariţia statului
ceh în secolele 10-13. Acropola a constituit destinaţia favorită a familiilor în secolul XX,
existând parcuri, restaurate şi alei, înainte ca întreaga zonă să fie distrusă. Fundaţia Archeos
a cercetat zona timp de mai multe decenii, pe baza descoperirilor arheologice, fiind realizat
muzeul arheologic în aer liber, cu exponate realizate prin reconstrucţie - fortificaţia,
construcţiile noi urmând a fi utilizate în scop turistic - centru de primire vizitatori, magazine de
suveniruri şi artizanat, casă oaspeţi.
Imagini reprezentative din arheoparcul Netolice
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Netolice - circuit turistic pietonal - Micul circuit cu scop cultural are aproximativ 3 km

lungime şi este marcat cu semne turistice verzi, având 16 opriri cu panouri în 3 limbi.

Netolice - hărţi cu itinerariile turistice incluzând şi arheoparcul

D. Arheoparcul Chotebuz-Podobora - Cehia
Instituţiile semnificative culturale ale Moraviei şi Sileziei, includ Muzeul Těšínsko cu
obiectivele sale de interes. Unul dintre acestea este arheoparcul Chotěbuz-Podobora
deschis în noiembrie 2005.
Zona este construită ca replică a aşezării slavone originale din secolul 8-11. Sistemul de
fortificaţii este completat gradual de diferite tipuri de locuire şi ateliere manufacturiere,
incluzând furnale şi alte obiecte istorice.
Momentan muzeul nu este deschis în totalitate publicului, accesul făcându-se pe baza
rezervărilor în perioada aprilie - octombrie, în grupuri de minim 10 persoane.

141

Informații și imagini preluate de pe www.archeopark-netolice.cz
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În special în weekend, vizitarea sitului este acompaniată de exemple vii ale vieţii civilizaţiilor
trecute, scene în portul specific, concerte şi alte evenimente.

Imagini arheoparcul Chotebuz Podobora

142

Imagini preluate de pe cea.livinghistory.cz
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10.1.4. Patrimoniu imaterial - UNESCO-ICH – Festival Krèèkelingen & Tonnekesbrand –
Geraardsbergen - Belgia143
Nume eveniment: În dialectul local: Krèèkelingen & Tonnekesbrand (Festival al pâinii şi al
focului). Celebrarea are loc în Geraardsbergen şi este larg cunoscută în Belgia şi în ţările
învecinate.
Domeniul reprezentat de eveniment: Practicile sociale, ritualuri şi evenimente festive.
Descrierea evenimentului: Krakelingen (un ritual de distribuire a pâinii) şi Tonnekensbread
(un festival al focului) sunt ambele vechi evenimente care au ca scop celebrarea primăverii.
Aceste evenimente evocă tradiţiile pre-creştine, creştine şi tradiţiile seculare. Krakelingen are
loc în ultima duminică înainte de târgul anului care este ţinut în prima luni a lunii Martie.
Festivalul se deschide cu o paradă care evocă istoria locală. Parada începe de la Biserica
Romană Hunnegem şi evocă istoria începând de la civilizaţia celtică (existenţa lor fiind
atestată de excavaţiile recente arheologice) şi se termină cu teme contemporane.
Personalităţile bisericeşti şi conducătorii oraşului conduc parada şi sunt îmbrăcaţi în costume
istorice. Se derulează câteva prezentări cu tematici precum: rolul femeii în perioade diferite
ale istoriei, arta medievală, industria, exprimările artiştilor.
Cele 4 elemente (pâinea, vinul, peştele şi focul) sunt duse către Capela ‖Sfintei Maria‖ pe
vârful dealului Oudenberg. Acolo se ţine o rugăciune iar mai apoi autorităţile merg spre o
platformă unde beau vin dintr-o cupă de argint din secolul XVl care conţine un mic peştişor.
10 000 de pâini (circulare mici) se aruncă către mulţime iar unul dintre aceștia conţine un
tichet câştigător. Premiul constă într-o bijuterie de aur, creată special pentru eveniment.

Imagini din timpul festivalului.

Seara, oamenii se strâng pe vârful dealului să lumineze un baril de lemn (‗Tonnekensbrand‘)
celebrând astfel sfârşitul iernii şi apariţia luminii. Evenimentul ţine din 1393 până în prezent
exceptând 3 perioade de război.
Rol: important pentru cultivare, expresie şi reproducere a identităţii colective a orăşenilor şi a
oraşului însuşi; implicarea copiilor, adulţilor, toate grupele şi clasele sociale din oraş şi din
regiune; încurajează un puternic simţ al continuităţii şi o conştiinţă istorică pentru participanţi
(amintind de generaţiile trecute).
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Nominalizarea înscrierii festivalului Krakelingen and Tonnekensbrand, Festival al pâinii și al focului
la Geraardsbergen, în lista patrimoniului cultural intangibil (ICH) Sursă: http://www.unesco.org
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Acţiuni:
 Anual există un cerc de pregătire şi coordonare; există de asemenea un comitet
Krakelingen care monitorizează întregul eveniment şi acţionează nu numai cu scopul
readucerii aminte dar şi de a oferi inspiraţie pentru reţeaua activă a co-organizatorilor şi a
participanţilor;
 În timpul acestor programe de pregătire se are în vedere crearea de noi elemente inovative
în cadrul festivalului;
 Asociaţiile locale şi cluburile – organizaţiile pentru tineri, companiile de teatru, formaţiile se
reunesc şi pregătesc participarea făcând repetiţii;
 Preparările sunt de diferite feluri: proprietarii de magazine îşi decorează vitrinele conform
tematicii festivalului, brutarii coc pâinile circulare, conform tradiţiilor;
 Profesorii de la şcoli îşi informează elevi despre semnificaţia evenimentului şi menţionează
povestea folclorică;
 Localnicii îşi invită rudele şi prietenii din afara oraşului sau regiunii;
 Pentru a învăţa despre istoria evenimentului, există fotografii, filme, site-uri şi descrieri
disponibile;
CONTRIBUŢIA DE A ASIGURA VIZIBILITATEA, CONŞTIENTIZAREA ŞI ÎNCURAJAREA
DIALOGULUI (Propusă de UNESCO ICH)
 Sărbătoarea asigură un amestec de tradiţie şi noi referinţe culturale;
 Sărbătoarea anuală care anunţă primăvara asigură identitatea oraşului;
 Ritualul aprinderii focului se regăseşte şi în alte locuri în lume (inclusiv rolul central al
pâinii);
 Oraşul Geraardsbergen se străduieşte sa stabilească conexiuni cu alte ritualuri similare;
 Introducerea in lista UNESCO ICH a sărbătorii conduce la promovarea mulţi lingvistică (prin
broşuri şi pe internet), lucru care contribuie la asigurarea vizibilităţii, conştientizării la o scară
mult mai mare;
 Înscrierea în lista de Patrimoniu UNESCO ICH, confirmă locuitorilor valoarea evenimentului;
 Prin înscrierea în Patrimoniul UNESCO ICH, generaţia tânără este încurajată să
reconsidere sărbătoarea ca fiind un patrimoniu valoros care să fie conservat pentru viitoarele
generaţii.
MĂSURI DE PROTECŢIE ACTUALE
 Stabilirea Comitetului Krakelingen, o echipă multidisciplinară care pune accent pe
patrimoniu, producţie tehnică. Echipa se întâlneşte lunar din Martie până în Noiembrie şi
zilnic în ultima săptămână;
 Metode de promovare precum: Comunicaţii de presă (radio, tv, ziare, pagină web a
oraşului). înregistrări, postere, foldere, fotografii, articole de presă, înregistrări video editate,
rapoarte de întâlnire ale comitetului;
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 Distribuirea gratuită a 5000 de pliante despre eveniment;
 Arhivarea documentelor de presă;
 Prelegeri pentru organizaţiile social cultural locale;
 Proiect educaţional în şcolile primare (clasele X – XII) de către un expert în cultura
sărbătorilor;
 Plan de conservare, protecţie pentru cadrul natural a dealului Oudenberg;
 Publicaţie a unui studiu etnografic şi istoric ;
 Planul politicii culturale 2008-2013 ca şi o garanţie pentru continuitatea protejării tradiţiei;
 Prezenţa sărbătorii Krakelingen & Tonnekensbrand este benefică pentru susţinea biroului
regional de turism;
 Asigurarea globală a contactului între participanţi;
MĂSURI DE PROTECŢIE PROPUSE (Propuse de UNESCO - ICH)
 Participanţii implicaţi vor continua să combine turismul sustenabil cu prezervarea
evenimentului;
 Crearea unei recenzii a comitetului multidisciplinar (voluntari + autorităţile oraşului + experţi
istorici, arheologi, artişti);
 O expunere permanentă pentru contextul internaţional privind asigurarea protejării, de către
Consiliul Local;
 Organizatorii iau contact cu coordonatorii evenimentelor ICH din Binche, Dendermonde,
Mechelen, Brussels, Mons şi Bruges; se intenţionează crearea unui forum de discuţii cu
organizatorii;
 Crearea unui target, împreună cu personalul de la biroul de Turism;
 Publicaţie multi-media şi DVD-ul (cu scopul grupului);
 Cercetare ştiinţifică, în cooperare cu‖ Volkskunde Vlaanderen vzw and Faro vzw‖ şi dialog
cu experţi la nivel internaţional;
 Conservarea ICH ţinând seama de evoluţia proprie a cadrului natural;
 Impactul ICH asupra turismului şi vice versa;
 Impactul asupra educaţiei şi conştientizarea asupra ICH;
CARACTERISTICI ALE EVENIMENTULUI:
Comunităţi, grupuri şi indivizi implicaţi:
 Populaţia oraşului Geraardsbergen;
 Consiliul Local Geraardsbergen: care organizează, finanţează şi participă la paradă;
Contact: Primarul Mr. Freddy de Chou, Centrul Administrativ;
 Organizatori civili, responsabili de organizarea practică (biroul de turism, servicii tehnice ale
oraşului) şi serviciile de siguranţă (poliţia, departamentul de pompieri, Crucea Rosie) ;
 Asistenţa pedagogică pentru şcolile primare;
 Comitetul Krakelingen: consilier municipal responsabil de festivităţi, biroul de turism, echipa
de cercetare Geert Van Bockstaele, Anne-Marie Vanden Herrewegen & Louis De Cock;
 Artişti;
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 Comitetul sfătuieşte Consiliul Oraşului asupra conţinutului, a elaborării şi implementării
practice a acestui eveniment.
 Asociaţii sportive, de tineret, culturale (ex. Mişcarea studenţească Chiro, KSA, Jokido; De
Eendracht, Harmonie Moerbeke & Ophasselt)
 Asociaţii similare cu abordări specifice de la oraşele învecinate participante la paradă;
 Centrul de închiriat costume profesionale Baeyens, grupuri de muzică folk , corul SintPaulus Zottegem etc, grupuri de dans folcloric;
 Brutari din Geraardsbergen, care coc covrigi ce se împart gratis;
 Unul dintre bijutierii locali, care creează ‖pâinica de aur‖;
 Audienţa – locuitorii oraşului (în jur de 30 000) şi locuitorii zonelor înconjurătoare Flanders,
Wallonia (Belgia), telespectatori (2-3 milioane) pe canalele flamande (VRT, VTM, TVOOst)
Comunităţi, grupuri şi indivizi implicaţi (Propuse de UNESCO ICH)
 Oraşul, prin Consiliul Local asigură un buget din plata participanţilor;
 Declaraţia scrisă a diferiţilor participanţi (declaraţie individuală, a asociaţilor, a şcolilor);
 Participarea activă a Volkskunde Vlaanderen vzw and FARO vzw care materializează
planurile de conservare;
 Guvernul Comunităţii Flamande evaluează anual printr-o comisie gradul de activitate al
respectări planurilor de conservare;
FONDURI: UNESCO-ich fonduri, taxe de participare sărbătoare, fonduri guvernul comunităţii
flamande, consiliul local geraardsbergen
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10.1.5. Arhivele patrimoniului imaterial –Navarre – Spania

Arhiva Patrimoniului Cultural Navarre a fost creată pentru a servi planurilor de acţiune pe
care UNESCO le recomandă pentru lucrul cu elementele de patrimoniu oral şi imaterial:
identificare, custodie, conservare, difuzare, protejare. UNESCO a stabilit trei importante
concepte: spaţiu cultural, intangibil şi patrimoniul oral al artei şi al umanităţii. ‖Arhiva‖
intenţionează să încorporeze aceşti 3 stâlpi şi să constituie un nou spaţiu potrivit pentru
schimbul între generaţii, ţinând cont de faptul că multe spaţii culturale tradiţionale au încetat
să mai funcţioneze şi sunt pe cale de dispariţie.
OBIECTIVE
- Amintirea şi transcrierea materialelor etno-antropologice, orale, textuale, audiovizuale din
Navarra şi Navarra de sud;
- Clasificarea, editarea şi studiul critic al acestor materiale;
- Conservarea şi difuzarea patrimoniului cultural prin realizarea unei arhive multimedia.
Metodologia ştiinţifică folosită pentru a efectua aceste obiective a fost dezvoltată în trei faze:
FAZA 1: ANCHETA DE TEREN - necesită o metodă comparativă pentru partea
antropologică (comparaţii ale etno-textelor colectate) din trei perspective interdependente:
antropologice, istorice, literare.
Pentru aceasta este nevoie de diferite momente specifice în cadrul analizei:
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Sursă: http://www.navarchivo.com
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 Moment 1: selecţia domeniului/ ariei de interes;
 Moment 2: localizarea selecţiei
 Moment 3: roluri
 Moment 4: negocierea rolului cercetătorului
 Moment 5: captarea codurilor de înţeles/ de exprimare;
 Moment 6: stabilirea unui raport
 Moment 7: stabilirea arie de interes;
 Tehnica principală: interviu bazat pe chestionare, digitalizare de înregistrări de către
colaboratori şi transcrierea acestora;
 Tehnicile subsidiare utilizate: poveşti de viaţă, observarea participării externe;
FAZA 2: EDITAREA - implică studiul de analiză a rezultatelor. În această fază, se trece
clasificarea, analiza, cât şi partea critică a etno-textului. Pentru a face acest lucru, o echipă
de profesori şi colaboratori vor realiza analiza documentară şi bibliografică, aceştia fiind
susţinuţi prin consultarea Comitetului Ştiinţific recunoscut naţional şi internaţional.
FAZA 3 SELECŢIA ŞI PUBLICAREA rezultatelor pe pagina web.
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI:
Echipa rezidentă a arhivei coordonează metodologia de colectare şi sistemul de clasificare,
indexare şi transcrierea mărturiilor oferite de echipa anchetei de teren.
Această echipă este susţinută de Comitetul Ştiinţific de consultare, recunoscut la nivel
naţional şi internaţional, care la rândul său este sub supravegherea Departamentului de
Filologie şi Didactică Lingvistică (formată dintr-o echipă de cercetare pluridisciplinară care
implică numeroase departamente şi servicii UPNA - cu sarcinii de analiză ştiinţifică,
prezentare şi difuzare a mărturiilor de patrimoniu imaterial.)
Repartizare responsabilităţi organizaţie – categorii: director , asistent director, investigare
istorico-etnografică, investigare etnografico-literară, investigare grafică, investigare
sociologică şi antropologică, aplicaţii didactice, arhivist bibliotecă, transcrieri.
COLABORATORI – CO-AUTORI:
EUSKOKULTUR, GOBIERNO DE NAVARRA, Ortzadar Euskal Folklore Taldea; Eusko
Ikaskuntza-Societatea de Studii pentru basci, Euskomedia, Fonoteka. Arhiva de sunet a
limbii basce; Euskal Kultur Erakundea(EKE) Institutul cultural basc (ICB), Muzeul Etnologic
Navarra Julio Caro Baroja, Centru UNESCO Navarra- Nafarroako UNESCO, Mikel Belasko,
Karlos Irujo, etc.
INSTITUŢII, ASOCIAŢII, PUBLICAŢII ŞI COMUNICĂRI MEDIA: Primăria Miranda, Primăria
Santancara , Primăria Murillo el Cuende, Asociaţia Biblioteca - film Navarre, Muzeul
Etnografic al Guvernului Navarre şi Primăriile: Cirauqui, Maneru, Iguzquiza, San Adrian,
Oloriz, Leoz, Arcos, Arroniz, Tafalla, Obanos.
SPONSORI: FUNDAŢIA CAJA NAVARRA – prin campania ‖Tu decizi‖ (2007), FUNDAŢIA
CAN, UNIVERSITATEA PUBLICĂ NAVARR
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10.2 Studii de caz şi exemple de bune practică în România
10.2.1 Proiecte ale fundaţiei ―Mihai Eminescu‖
Prezentarea Fundaţiei 145
 A avut de la început ca scop păstrarea organizării tradiţionale a satului, sprijinul comunităţii
cu lipsă de venituri, revigorarea sentimentului de comunitate. In anumite localităţi fundaţia îi
ajută pe localnici : să găsească noi surse de venit, să-şi renoveze casele folosind materiale
şi tehnici tradiţionale. Aceste realizări influenţează politicile regionale de conservare ale
patrimoniului si servesc ca model pentru alte comunităţi ameninţate
 Anul începerii activităţii: 1999 – în 5 sate situate la aproximativ 90 de km Nord de Braşov,
urmate în anul 2000, de un al doilea grup de sate.
SCOPUL
 Este sprijinirea conservării patrimoniului cultural şi natural, revitalizarea satelor şi orașelor
din Transilvania, înfiinţarea mai multor fundaţii şi asociaţii independente în sate, conduse de
reprezentanţi ai comunităţilor locale, care cunosc cel mai bine situaţia la faţa locului şi sunt în
măsura să propună proiecte cu adevărat prioritare pentru comunitate; alt scop al proiectului a
fost ca satul să devina independent, de-sine-stătător, sa se poată autogestiona.
METODĂ DE APLICARE
 În fiecare comună, fundaţia cumpără cel puţin o clădire, drept casă de oaspeţi; se oferă
consultanţă, fonduri nerambursabile şi împrumuturi fermierilor şi meşteşugarilor locali pentru
a-i ajuta să-şi înceapă sau să-şi extindă propria afacere; înainte de a ―adopta‖ un sat
fundaţia are nevoie de sprijinul comunităţii respective.
PROCEDURA DE LUCRU:
 Întâlnire cu reprezentanţii satului, pentru a discuta ideile lor de dezvoltare
 Numirea unui arhitect român din domeniul conservării, care creează un inventar al clădirilor
istorice, evaluează structurile aflate în pericol şi identifică cele mai potrivite case pentru
restaurare
 Se găsesc surse accesibile de materiale de construcţii şi se pregăteşte începerea lucrărilor
 Pe măsură ce se realizează familiarizarea cu zona respectivă, se încearcă găsirea unor
modalităţi de a sprijini întreprinderile locale de viitor
 Se stabileşte un nucleu sătesc al comunei, ca centru de promovare şi meşteşuguri locale
ALTE ACTIVITĂŢI ALE FUNDAŢIEI:
Studiu al terenurilor fostelor ferme de stat, pentru a atrage investiţii în agricultură organică şi
procesarea alimentelor
Donarea de echipamente primăriilor locale
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Sursa informaţiilor: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_standard.asp?n=170
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Fonduri nerambursabile pentru amenajarea drumurilor săteşti
Acordarea de fonduri Bisericii Evanghelice din Transilvania pentru asigurarea pazei a cinci
biserici săseşti si a tezaurelor acestora
Realizarea unui studiu si a unui program de conservare a frescelor din secolul al XIV-lea de
la Mălăncrăv (printre cele mai frumoase din Europa)
Publicarea unui ghid al potecilor si itinerariilor de călărie si al caselor de oaspeţi; prezentarea
zonei în fata agenţiilor de turism
Publicarea unor studii privind flora si fauna, care demonstrează faptul că păşunile întrunesc
criteriile internaţionale pentru acordarea statutului de zonă protejată; acestea înregistrează
numeroase specii pe cale de dispariţie, care supravieţuiesc numai în Transilvania
Succesul înregistrat în campania pentru relocarea parcului de distracţii Dracula, care
ameninţă să distrugă caracterul zonei
SURSE DE FINANŢARE
 Persoane private si organizaţii care îi împărtăşesc dorinţa de a păstra aceasta moştenire
unică si de a insufla o viaţă nouă în satele transilvănene, sau donaţii
În anul 2007 Fundaţia a câştigat premiul ―Europa Nostra‖ pentru dedicarea activităţii in
folosul conservării.
A. PROIECTUL “SATE DE-DE-SINE-STĂTĂTOARE” - SATUL VISCRI146
SCURT ISTORIC – PREZENTAREA VALORILOR DE PATRIMONIU
Primul document unde se menţionează această denumire este o arhivă bisericească ce
datează din jurul anului 1400, unde acest sat apare ca fiind parte a Parohiei Rupea.

Satul Viscri / Plan şi Vedere aeriană

147

În anul 1939, satul avea 699 de locuitori de origine săsească. Satul se afla la Nord-Vest de
Rupea. Originile bisericii fortificate datează de la 1100 atunci când secuii au construit o
biserică mica cu o singura sală si o absida semicirculara. Biserica este înconjurată de un
cimitir cu pietre funerare ce datează din cultura Bijelo Brdo148.
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Sursa informaţii: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_village.asp?n=102
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Idem.

148

Aria de răspândire a culturii Bjelo Brdo, cuprinde bazinul Carpatic, respectiv Ungaria actuală,
partea septentrională a fostei Jugoslavii, cuprinsă între Drava şi Sava, bazinul Dunării, Transilvania,
partea apuseană a României şi Slovacia de sud – vest.
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Pe la 1185, biserica a fost preluată de catre coloniştii saşi, secuii fiind obligaţi să se
stabilească în sud-estul Transilvaniei. În secolul al XIV-lea, partea de est a bisericii a fost
reconstruită. Primele fortificaţii cu turnuri au fost adăugate în jurul anului 1525.
În secolul al XVIII-lea biserica a fost înconjurată de un al doilea zid de apărare. Un secol mai
târziu, cele două camere aflate între cele două ziduri de apărare au fost transformate în
clase pentru şcoală. Altarul clasic de secol XIX, are ca piesă centrală un tablou al pictorului
J. Paukratz de la Rupea.

Imagini din Satul Viscri

149

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Păstrarea ţesutului rural
 Reînvierea sentimentului de comunitate
 Salvarea faţadelor vechi şi a acoperişurilor, ce dau armonie străzilor şi aleilor medievale şi
reprezintă mândria cetăţenilor
 Angajarea forţei de muncă locale
 Învăţarea metodelor vechi, de mult uitate, de construire tradiţională, acele metode ce
conferă construcţiilor caracterul aparte
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Sursa imaginii: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_village.asp?n=102
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Imagini de dinainte de intervenţie

150

.

METODE DE INTERVENŢIE
 Ajutarea locuitorilor în obţinerea noilor surse de venituri
 Refacerea caselor cu utilizarea materialelor tradiţionale
INFLUENŢE
 Influenţarea politicilor regionale de conservare
 Model pentru alte comunităţi ameninţate
 Satul Viscri, sub conducerea consilierului Caroline Fernolend, a atras atenţia
internaţională ca exemplu de conservare istorică şi regenerare economică

Imagini din timpul intervenţiei

151

.

ETAPA 2002:
-

-

Restaurarea a 4 faţade şi acoperişuri vernaculare
Reparaţii de urgenţă la o parte veche (cea mai veche casă din sat) - o parte din casă
fusese reparată cu un an înainte (partea mai nou construita), dar prăbuşirea părţii
vechi a casei, a fost un bun moment pentru ca meşterii să înceapă această parte din
casă, după tehnicile tradiţionale.
Alte două case reparate aproape în totalitate
Construirea unor ateliere
Organizarea unor circuite culturale pentru prezentarea intervenţiilor de la Viscri,
promovarea intervenţiilor, precum şi organizarea unui circuit al pictorilor, circuit la
care au fost înscrise 12 persoane, 4 pensiuni în funcţiune şi alte 3 în lucru

Imagini din timpul intervenţiei152
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Sursa imaginii: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_village.asp?n=102.
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Idem.
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Sursa imaginii: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_village.asp?n=102.
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ETAPA 2003 – 2005
-

-

Reconstruirea în întregime a unui hambar sub îndrumarea unui specialist,
acoperişul(cel mai înalt din localitate) a fost refăcut
În casa mare a fundaţiei au fost refăcute în totalitate interioarele
Bucătăria şi dependinţele din curte au fost finalizate
Canalizarea a fost refăcută
Refacerea a 6 case
Zeci de peri altoiţi au fost plantaţi de-a lungul pârâului
Refacerea casei preotului, a grădiniţei(un priect al Băncii Mondiale pus în practică
DE Caroline Fernolend în urmă cu 3 ani), a bisericii luterane şi repararea casei pentru
pompieri
Până la sfârşitul anului 2004 au fost terminate, într-un an 9 case
Până la sfârşitul anului 2005 au fost terminate 45 de proiecte în Viscri şi în alte 5 sate
din apropiere (inclusiv Saschis)

153

Imagini din timpul intervenţiei
ETAPA 2006 – 2008 (finalizarea proiectului)

53 de proiecte de case au fost finalizate în Viscri, unul în Saschis, unul în Cloasterf, zece în
Criţ, două în Mesendorf şi şase în Buneşti (localităţi învecinate)
se poate vorbi de o comunitate, cu un bagaj de cunoştinţe tradiţionale menit sa îi ajute sa îşi
asigure o continuitate la nivelul patrimoniului cultural, care deja a atras un număr
considerabil de turişti şi care are o economie în dezvoltare
B. PROIECTUL: PEISAJELE SĂSEŞTI DIN SUDUL TRANSILVANIEI 154
CONTEXT: Peisajele rurale sunt modelate de activitatea umană. Prin peisaj oamenii au
câştigat valori culturale precum respectul pentru identitate, estetică, educaţie şi recreere. În
ultimii ani, presiunea umană asupra peisajelor agricole a crescut, în mare parte din cauza
intensificării folosirii terenurilor, iar în acelaşi timp au apărut probleme de natură ecologică.
Acestea includ omogenizarea, pierderea biodiversităţii, eutrofizarea râurilor şi a lacurilor,
contaminarea solurilor şi a apelor de suprafaţă. În acelaşi timp utilizarea crescută a
terenurilor nu va afecta numai structura si funcţia ecosistemului, dar va reduce multe din
serviciile ecosistemelor cu consecinţe grave asupra bunăstării oamenilor.
Impactul uman asupra mediului nu trebuie să fie neapărat negativ. Există multe zone în
Europa unde agricultura creează şi menţine peisaje variate ce sprijină biodiversitatea si
153

Idem.
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Sursa informaţiilor: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_standard.asp?n=176.
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ecosistemele. Lipsa unei literatura cu caracter ecologic şi de conservare, lipsește astfel
cercetarea şi înţelegerea acestor sisteme.
Este important să se înţeleagă: felul în care sistemele naturale funcţionează, starea
sistemelor, principalele ameninţări ale sistemelor, mediatizarea informaţiilor la nivelul
factorilor de decizie politică
VALOAREA PEISAJELOR URBANE ÎN MENŢINEREA BIODIVERSITĂŢII
Reprezintă un mediu ideal pentru dezvoltarea şi testarea unor modele durabile, fiind
rezultatul interacţiunii dintre oameni şi ecosisteme de secole. Comunităţile rurale tradiţionale
sunt legate de practici agricole tradiţionale, iar înregistrarea, înţelegerea şi păstrarea
cunoştinţelor tradiţionale este în beneficiul generaţiei actuale, dar mai ales viitoare.
SOLUŢIILE LOCALE – RĂSPUNS PENTRU PROBLEMELE GLOBALE
Criza în domeniul mediului înseamnă de cele mai multe ori o sumă de erori minore si decizii
greşite local. Beneficiile conservării biologice din înţelegerea proceselor locale, a tendinţelor
şi a tiparelor au rolul de a proteja ecosistemele şi nu în ultimul rând de a asigura bunăstarea
omului
MISIUNE: De a oferi comunităţii ştiinţifice, factorilor de decizie politică, întreprinderilor şi
comunităţilor locale, cunoştinţele necesare pentru gestionarea habitatelor şi ecosistemelor,
astfel încât să protejeze biodiversitatea şi să contribuie la bunăstarea umană

Terenuri gestionate şi terenuri abandonate155
PLAN DE ACŢIUNE:
A. Pentru activităţile de cercetare ecologică, s-a selectat un număr de specii, grupuri,
habitate si peisaje ţintă, alese pentru ca :
Au un caracter vădit dinamic
Sunt sensibile la schimbările de mediu (inclusiv la impactul uman)
Grupuri diverse din punct de vedere ecologic
Sunt reprezentative pentru peisajul săsesc
Pot reprezenta o ameninţare pentru biodiversitatea indigenă (specii invazive)
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Sursa informaţiilor: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_standard.asp?n=176.
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1. Studierea determinanţilor locali şi ai peisajului pentru modele de biodiversitate
‖Petele verzi‖ – elemente de peisaj utilizate ca habitate de către un anumit grup de animale
Drumul şi construcţiile – matricea impermeabilă
Compoziţia peisajului – aceeaşi în a. şi b.
Diferă configuraţia peisajului (dispunerea spaţială)

2. Inventarierea şi monitorizarea zonelor umede
Înregistrarea iazurilor permanente şi temporare, folosind diverse metode (hărţi, cunoştinţele
localnicilor, căutarea aleatoare).
Parametrii de înregistrare: suprafaţă iaz, adâncime, elevaţie, acoperirea cu vegetaţie,
nevertebrate, proprietăţi chimice (PH, conductivitate), distanţa de la marginea pădurii (în
interiorul sau în afara pădurii), izolarea de alte iazuri, prezenţa peştilor.
Toate iazurile vor fi localizate cu ajutorul sistemului GPS.
Vor fi monitorizate si variaţiile iazurilor în funcţie de condiţiile meteorologice.
Scopul final este acela de a previziona dezvoltarea viitoare a iazurilor, folosind scenarii
climatice diferite.
3. Studiul dinamicii spaţiale şi temporale a populaţiilor şi a comunităţilor.
Înţelegerea modului în care diferite populaţii naturale persistă în diferite peisaje umane
modificate(de multe ori contrastante).
În ce măsura factorii ecologici diferiţi (concurenţă, declin, complexitatea habitatului, calitate,
etc.) revin în patrimoniu şi pot provoca schimbări ale modelelor spaţiale şi temporale.
Atât populaţia locală cât şi alţi actori urbani sunt implicaţi in acest demers prin participare si
Conştientizare.
Atenţia se va focaliza asupra studiului efectelor de ‖tulburare‖ a mediului (distrugere,
compensare, cosit, păşunat etc.) a plantelor si animalelor.
Dezvoltarea ariilor pentru delimitarea populaţiilor naturale.
Grup ţintă: comunităţi de plante, păsări şi amfibieni.

Succesiunea vegetaţiei forestiere la scară mică după compensare în
156
apropiere de Rezervaţia Breite. Imagini din anul 2007 şi din anul 2008.

4. Studiul speciilor invazive
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Sursa informaţiilor: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_standard.asp?n=176.
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Pentru a prezice stabilirea şi răspândirea modelelor de plante invazive prin identificarea
factorilor cei mai fiabili.
Pentru a înţelege istoria introducerii de specii de peşti non-nativi în iazuri permanente şi
impactul acestora asupra amfibienilor.
Propunerea unor măsuri de gestionare ce pot fi adoptate pentru a reduce impactul negativ.

5. Impactul activităţii umane asupra structurii peisajului.
Se axează pe corelarea între dinamica peisajului şi configurarea lui, precum si legătura
patrimoniu/nevoi umane.
Dezvoltarea unor scenarii posibile cu privire la viitorul biodiversităţii săseşti transilvănene
într-un context care se schimbă rapid, atât din punct de vedere economic, cât şi social.
Grup ţintă: comunităţile umane, nevoile lor şi modelele de utilizare a terenurilor.

Modelele tradiţionale de utilizare a terenurilor157
B. Oportunităţi de voluntariat
Ca parte a cercetării şi monitorizării ecologice, se oferă o serie de oportunităţi de voluntariat
pentru studenţi, studii postuniversitare şi pentru doctorat
C. Diseminarea rezultatelor
Oferă părţilor interesate şi factorilor de decizie, date importante în gestionarea habitatelor şi
ecosistemelor, pentru protejarea biodiversităţii lor şi pentru sporirea contribuţiei lor la
bunăstarea umană
Distribuie rapoarte periodice care să evidenţieze cele mai importante concluzii şi
recomandări rezultate din cercetarea grupului
Lansarea unui site special pe internet pentru promovarea peisajului ecologic atât în română
cât şi în engleză
C. PROIECTUL DE RESTAURARE A CONACULUI APAFI, MALĂNCRAV158

157

Idem.
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Sursa informaţiilor: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_standard.asp?n=172.
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Unul din cele mai recente proiecte ale Fundaţiei ‖Mihai Eminescu‖, a fost restaurarea
Conacului Apafi de la Malăncrav, cu fonduri primite din partea ―Packard-Humanities Institute‖
din California.
SCURT ISTORIC:
Construit de familia princiară maghiară, Apafi, probabil în secolul XV
Cercetările relevă că a fost construit în mai multe etape
Prima oară a existat o casă în secolul al XV-lea
Conacul, a fost construit în forma sa actuală undeva prin secolul XVII
Se pare că a fost reconstruit in secolele XVII-XVIII
În 1920 casa a fost vândută de către proprietarul din acele vremuri comunităţii evanghelice
Între 1947 şi 1989 a fost confiscată abuziv de către comunişti
La sfârşitul anului 2000, Fundaţia a ajutat comunitatea evanghelică să-şi stabilească dreptul
asupra proprietăţii, ca mai apoi, în decembrie 2000 comunitatea evanghelică să o vândă
fundaţiei deoarece aceasta era o clădire abandonată în totalitate, iar comunitatea nu avea
planuri cu aceasta, din lipsa fondurilor pentru restaurare.

Imagini de dinainte și după intervenţie

159

INTERVENŢII: Cu ajutorul arhitectului Jan Hülsemann şi a constructorilor Fritz Klutsch şi
Ernst Linzing, conacul a fost restaurat păstrându-se pe cât posibil planul iniţial al clădirii din
secolul XVIII. Restaurarea a fost finalizată în anul 2006. Design-ul interior a fost realizat sub
îndrumarea designer-ului britanic David Mlinaric şi cu ajutorul meşterilor locali.

159

Idem.
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160

Imagini din timpul intervenţiei la amenajarea interioară
Designer-ul peisagist Catherine Fitzgerald a realizat un plan detaliat al grădinii şi împreună
cu Kirsty Stevens a început realizarea proiectului.

161

Schiţe proiect de amenajare peisagistică

Odată cu începerea săpăturilor în grădină, s-au descoperit urme ale planului iniţial. La 1
octombrie 2007 clădirea a fost inaugurată.
FUNCŢIUNEA ACTUALĂ A PALATULUI
160

Idem.
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Sursa informaţiilor: http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_standard.asp?n=172.
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Oferă cazare unui grup de până la 9 persoane. Are 5 dormitoare (una single şi 4 duble), cu
baie proprie, o sală de desen şi o bibliotecă.

213

10.2.2 Proiecte ale fundaţiei culturală ―Téka‖162
Organizaţie nonguvernamentală fondată în 1993 cu profil cultural, educaţional şi de tineret,
fundaţia Teka se focalizează pe aria geografică de cuprindere a municipiului Gherla şi a
localităţilor din regiunea Câmpiei Transilvaniei
MISIUNEA fundaţiei:
-

-

Asigurarea cadrului instituţional, material şi spiritual pentru dezvoltarea culturii şi
educaţiei.
Contribuţii la procesul de reabilitare si modernizare a regiunii.
Sprijinirea formării unor comunităţi active, bazate pe valorile reale şi specific existente
în această parte a Europei.
Susţinerea necesităţii de a oferi o alternative în faţa influentelor negative,
uniformizante ale globalizării prin conştientizarea valorilor autentice care s-au format
în această parte a Europei.
Convingerea că în Europa există posibilitatea afirmării împreună cu valorile create
de-a lungul secolelor.

VIZIUNE:
Folosirea cu o eficacitate sporită a mijloacelor şi metodelor moderne în scopul afirmării
intereselor societăţii civile din această regiune și deschiderea către noile şi diversele
provocări ale contemporaneităţii.
PRINCIPII:
Mobilitate – activităţi permanente, consecvenţa programelor, aplicarea celor mai noi metode
de lucru comunitar, deschiderea spre noi grupuri-ţintă.
Flexibilitate – orientarea spre necesităţile mereu schimbătoare ale grupurilor-ţintă,
recunoaşterea noilor provocări, angajarea deschisă în rezolvarea lor.
Centrare spre valori – noi scări valorice în derularea proiectelor şi dezvoltarea instituţională.
Voluntariat – în organizarea programelor, în derularea proiectelor şi dezvoltarea
instituţională.
Colaborare – cu organizaţii orăşeneşti, naţionale şi internaţionale, pentru realizarea unor
programe şi proiecte comune.
OBIECTIVE
-

-

Înfiinţarea unui Centru de Cultură şi Educaţie la Gherla şi organizarea în acest cadru
a unor programe culturale/educaţionale/de tineret periodice, ocazionale şi
permanente (locale, regionale, naţionale şi internaţionale)
Conservarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural tradiţional din
regiunea Câmpiei Transilvănene
Crearea unei percepţii corecte asupra potenţialului cultural şi social al acestei regiuni
Promovarea diversităţii etnice a culturii din această regiune şi dezvoltarea relaţiilor
inter-etnice (români, maghiari, rromi, armeni)

162

Sursa informaţiei: http://www.szamosujvar.ro
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Sprijinirea procesului educaţional prin înfiinţarea unui internat pentru elevii
dezavantajaţi din Câmpia Transilvăneană
- Organizarea cadrului instituţional al învăţării pe tot parcursul vieţii
- Dezvoltarea sectorului ONG din regiune şi sprijinirea organizaţiilor civile
- Sprijinirea în mod indirect, prin valorificarea potenţialului cultural, a dezvoltării regiunii
GRUPURI ŢINTĂ
-

-

Copiii şi tinerii care sunt cel mai afectaţi de nivelul cultural actual
Adulţii – care au nevoie de programe culturale şi cursuri de pregătire, calificare şi
recalificare necesare datorită provocărilor venite din partea pieţei de muncă
Categoriile sociale dezavantajate de sistemul educaţional actual
Organizaţiile nonguvernamentale din Gherla şi împrejurimi

A. PROIECTUL „ CULTURA TRADIŢIONALĂ – UN ALT DRUM CĂTRE MODERNITATE”
Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei, prin
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.
SCOPUL PROIECTULUI
Cunoaşterea, revitalizarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural tradiţional din
regiunea Câmpiei Transilvănene.
OBIECTIVE GENERALE
- Creşterea capacităţii de comunicare şi exprimare artistică a grupului-ţintă prin promovarea
şi cunoaşterea valorilor culturii populare tradiţionale.
- Cunoaşterea locului pe care cultura populară autentică îl ocupă în cadrul culturii moderne
universale.
OBIECTIVE SPECIFICE
Însuşirea unor aptitudini şi deprinderi muzicale, tradiţii meşteşugăreşti, jocuri şi obiceiuri
populare
Cunoaşterea şi însuşirea valorilor etnografice din zona Câmpiei Transilvănene
Conştientizarea valorilor multiculturalităţii din regiune, prin cunoaşterea valorilor etnografice
specifice românilor, maghiarilor, rromilor şi armenilor
Cunoaşterea metodelor şi mijloacelor specifice prin care aceste valori pot fi integrate în
circuitul valorilor culturale europene (evidenţierea laturii contemporane)
Însuşirea unor metode, mijloace şi deprinderi artistice folositoare în cadrul activităţilor
ulterioare ale tinerilor
Grupul ţintă: copii şi tineri din Gherla, precum şi din satele Câmpiei Transilvănene
- cca. 300 de tineri şi copii între 8 - 35 ani din Gherla şi satele Câmpiei Transilvănene
- cca.
350
de
participanţi
la
programe
internaţionale
(din
patru
ţări)
- persoane vârstnice, purtători de valori tradiţionale autentice
BENEFICIARI:
Comunităţile rurale din Câmpia Transilvăneană
Comunitatea municipiului Gherla
Participanţii şi invitaţii la programele regionale şi internaţional
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REZULTATE AŞTEPTATE: Participanţii la activităţile organizate în cadrul acestui proiect vor
cunoaşte valorile etnografice (muzica, jocurile, meşteşugurile etc.) autentice ale diferitelor
etnii din regiunea Câmpiei Transilvănene şi îşi vor însuşi deprinderi şi aptitudini în domeniu
PRINCIPALELE ACTIVITATI:
1.

Curs de cultură populară

Perioada de desfăşurare: octombrie 2008 – iunie 2009
Grupuri selecţionate separate
Fiecare grup are la dispoziţie câte o ora săptămânal în care se predau jocuri populare
româneşti, maghiare şi ţigăneşti din zona Câmpiei Transilvaniei Şuatu, Lacu, Bonţida,
Fizeşul Gherlii, Sic
Au loc activităţi interactive prin care se marchează sărbătorile populare
Se organizează săptămânal câte o ―Casă a Dansului Popular‖ în care accentul se pune pe
jocul de improvizaţie, mişcare liberă , destindere
Se învaţă cântece populare autentice
Se pregătesc spectacole prezentate cu ocazia sărbătorilor sau la sfârşit de an şcolar
REZULTATE :
Însuşirea a trei jocuri populare autentice diferenţiate pe etnii (român, maghiar, rrom)
Cunoaşterea cântecelor populare legate de aceste jocuri sau de diferite sărbători
Prezentarea a trei spectacole
Apropierea afectivă faţă de valorile autentice prin participarea la ―Casa Dansului Popular‖
Cunoaşterea caracteristicilor culturii tradiţionale din această regiune
2.

Atelier meşteşugăresc

Perioada de desfăşurare: noiembrie 2008 – septembrie 2009
Cunoaşterea şi însuşirea de către tineri a tehnicilor, a materialelor tradiţionale şi a
posibilităţii valorificării lor economice
Cursuri organizate pentru 5-60 de persoane
Se organizează cursuri de ceramică, pâslarit, ţesutul mărgelelor folosind materiale
tradiţionale
Se confecţionează cadouri legate de diferite sărbători sau aniversări
La sfârşitul cursului se organizează o expoziţie
REZULTATE :
Însuşirea unor meşteşuguri populare şi a lucrului cu materiale tradiţionale
Procurarea infrastructurii şi a materiilor prime lipsă(roţi ale olarului, lut, mărgele, pâslă etc.)
Participanţii la cursul de ceramic, la terminarea cursului, au de dat un examen, la sfârşitul
căruia primesc o diplomă din partea Ministerului Muncii
Cei cu diplomă au posibilitatea de a comercializa produsele ceramice confecţionate
Expoziţia contribuie la popularizarea acestor produse şi tehnici
3.

Curs de instrumentişti

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2009 – septembrie 2009
Cunoaşterea şi însuşirea de către participanţi a mânuirii instrumentelor tradiţionale şi
însuşirea unui repertoriu
Cunoaşterea instrumentelor incluse în ―Trio Transilvan‖: vioara, braci, contrabas
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Cursuri desfăşurate şi supravegheate cu cooptarea maeştrilor populari din zonă
Cunoaşterea unui repertoriu bazat pe acompaniamentul jocurilor şi cântecelor tradiţionale
Cursuri organizate săptămânal
REZULTATE:
Cunoaşterea tehnicilor tradiţionale de mânuire a viorii, braciului şi a contrabasului de către
15 tineri interesaţi
Procurarea unor instrumente tradiţionale necesare cursului (vioara, braci/viola, contrabas)
Însuşirea unui repertoriu român, maghiar, rrom
Posibilitatea folosirii cunoştinţelor în practică (spectacole, turism cultural, etc.)
Prezentarea unui spectacol
Apropierea afectivă faţă de valorile autentice prin acompanierea Casei Dansului Popular
4.

Festival de Câmpie

Perioada de desfăşurare: 14 - 16 noiembrie 2008
Scopul este de a prezenta şi promova tradiţiile folclorice autentice ameninţate de dispariţie
ale diferitelor etnii din regiunea Câmpiei Transilvănene, în special a muzicii, cântecelor şi a
jocurilor populare
Festivalul are caracter de „ultimă oră‖ deoarece sunt tot mai puţini cunoscători ai valorilor
arhaice autentice, timp în care mass-media promovează o cultură populară artificială (kitschul popular)
În proiect sunt implicaţi cca. 125 de cunoscători şi purtători ale valorilor etnografice existente
în satele Buza, Lacu, Sânmartin, Ceaba , Cutca, Valea Rea, Feldioara, Mociu, Mantiul
Gherlii, Orman, Răscruci, Bontida, Jucu, Visa, Chesău, Suatu, Palatca, Sâmboieni, Sic.
Prezentare a tarafurilor existente în aceste comunităţi
Prezentarea jocurilor şi cântecelor populare ale diferitelor etnii din această regiune
Organizarea unui spectacol de gală, a Casei Dansului popular
Înregistrarea şi arhivarea materialului etnografic prezentat
REZULTATE:
Creşterea vizibilităţii comunităţilor participante la implementarea programului;
Stimularea interesului pentru tradiţiile şi obiceiurile etnice specifice comunităţilor implicate în
proiect mai ales în rândul tinerilor şi copiilor)
Arhivarea materialelor tradiţionale culese de-a lungul programului de la purtători de valori
populare
Diseminarea rezultatelor şi în afara ariei de acoperire a proiectului
5.

Festival Internaţional

Perioada de desfăşurare: mai 2009
Festivalul Internaţional de Folclor pentru Tineret din Gherla va fii organizat a 13-a dată în
2009
Invitarea a 14 ansambluri folclorice din patru state (România, Ungaria, Slovacia, Croaţia )
Mobilizarea tinerilor din oraş şi împrejurimi (regiunile Câmpiei Transilvănene) la activităţile
programului
Prezentarea a două spectacole de dansuri, muzică şi cântece populare
Prezentarea valorilor culturii populare autentice din regiunea Câmpiei Transilvănene în
spectacolele ansamblurilor invitate din această regiune
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Dezvoltarea sentimentului de respect pentru cultura şi tradiţiile altor popoare
Stabilirea unor legături culturale atât în ţară cât şi în străinătate
REZULTATE:
Cunoaşterea valorilor culturii populare de către invitaţi şi a valorilor artistice din alte regiuni
sau ţări prin programul prezentat de invitaţii din alte ţări
Stabilirea unor noi legături de colaborare şi cooperare între comunităţile reprezentate de
tinerii participanţi
Creşterea vizibilităţii acţiunilor culturale desfăşurate de organizaţie
Stimularea interesului pentru tradiţiile şi valorile populare din această regiune
Creşterea interesului comunităţii pentru alte proiecte derulate
Întărirea în mentalitatea tinerilor a caracterului contemporan al acestor valori
6.

Expoziţie etnografică

Perioada de desfăşurare: octombrie 2008 –iunie 2009
Tema: ―SATUL DE PE CÂMPIA TRANSILVĂNEANĂ‖
Scopul organizării expoziţiei este prezentarea valorilor tradiţionale materiale în completarea
programelor de însuşire a valorilor imateriale
Prezentare unor exponate cum ar fi port, ceramică, mobilă, aşternuturi
Procurarea exponatelor în primul rând prin împrumut , dar şi prin cumpărare
REZULTATE:
Prezentarea şi cunoaşterea culturii materiale şi a ambianţei de viaţă în satele Câmpiei
Transilvănene
Cunoaşterea unor modalităţi şi căi de aducere în contemporan a acestor valori
C. PROIECTUL „PERPETUAREA TEZAURULUI MEŞTEŞUGĂRESC TRADIŢIONAL
PRIN NOILE GENERAŢII”
Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European
SCOPUL PROIECTULUI:
Cunoaşterea, revitalizarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului meşteşugăresc
tradiţional din regiunea Câmpiei Transilvănene prin organizarea unor cursuri pentru elevii din
cinci localităţi
OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE:
Promovarea patrimoniului cultural tradiţional în rândul tineretului
Dezvoltarea unor abilităţi, aptitudini şi competenţe în practicarea diferitelor meşteşuguri
tradiţionale
Cunoaşterea şi punerea în valoare a patrimoniului tradiţional prin stimularea şi revitalizarea
meşteşugurilor şi a unor ocupaţii specifice din localităţile Câmpiei Transilvănene
Promovarea metodelor şi mijloacelor specifice prin care aceste valori pot fi integrate în
circuitul valorilor contemporane
Creşterea capacităţii de comunicare şi exprimare artistică a grupului-ţintă prin promovarea şi
cunoaşterea valorilor culturii populare tradiţionale.
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OBIECTIVE PRINCIPALE:
Organizarea unor cursuri de meşteşuguri populare pentru elevii din cinci localităţi
Realizarea aprofundării şi definitivării cunoştinţelor acumulate prin organizarea unei tabere
de creaţie
Realizarea promovării şi vizibilităţii valorilor însuşite prin expoziţie şi mijloace moderne de
promovare
REZULTATE:
Conştientizarea valorilor şi a modalităţilor de valorificare a meşteşugurilor tradiţionale din
regiunea - ţintă
Organizarea unor cursuri şi cercuri de olărit, pâslărit, împletitul papurii, broderit, mărgele,
ţesut pentru 220 de elevi între 8-19 ani proveniţi din cinci localităţi şi 8 unităţi de învăţământ
Organizarea unei tabere de creaţie de şase zile pentru 80 de elevi
Organizare a unei expoziţii de prezentare a tehnicilor însuşite şi a obiectelor confecţionate
STRATEGIA DE IMPLEMENTARE ŞI ACTIVITĂŢILE CHEIE:
Implicarea elevilor din localităţile ţintă în procesul cunoaşterii şi promovării meşteşugurilor
tradiţionale
Organizarea cursurilor în localităţile-ţintă pentru grupul-ţintă
Realizarea implicării şi formării cadrelor locale care să continue activităţile şi după
terminarea proiectului
Asigurarea aprofundării tehnicilor învăţate pentru cei mai talentaţi elevi
Asigurarea vizibilităţii şi promovării creaţiilor tradiţionale printr-o expoziţie
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11

PROPUNERI

Principiului dezvoltării durabile încurajează o acţiune dinamică asupra teritoriului, implicit și
asupra patrimoniului natural, antropic şi cultural, prin diversificarea programelor, ce se
focalizează pe patru domenii importante, de sinteză: programe de investiţii majore care
trebuie să includă numeroase oportunităţi pentru valorificarea patrimoniului (inclusiv de
integrare naţionala, europeană şi internaţională); programe de restructurare urbană
(ansambluri, centre istorice, etc.) şi programe locale de dezvoltare rurală; programe
reparatorii (dezvoltarea infrastructurii şi echipării tehnico-edilitare); programe suport
(protecţia şi reabilitarea mediului natural, a mediului construit, dezvoltarea sectorului terţiar,
folosirea patrimoniului pentru a produce atât beneficii culturale cât şi progres economic şi
social; valorificarea patrimoniului, astfel încât să răspundă nevoilor curente ale societăţii).
Este foarte importantă elaborarea unei viziuni unitare şi a unei strategii de protecţie şi
dezvoltare a relaţiei şi a raportului trinomului Peisaj Natural/Peisaj Antropic/Peisaj
Cultural şi promovarea Programului şi a Proiectului de Patrimoniu ca un concept de sine
stătător, atât pentru intervenţii la nivel teritorial cât şi pentru documentaţii sectoriale.
Patrimoniul devine un „CATALIZATOR‖ al vieţii urbane, focalizat pe activităţi, funcţiuni şi
utilizări diverse şi un „MOTOR‖ (ca dotare urbană/teritorială, de recreere, odihnă, relaxare şi
destindere, sport şi turism), prin punerea în valoare a elementelor naturale (arii protejate şi
spatii verzi, oglinzi de apă, maluri, cornişe şi relief), antropice (fronturi construite cu
deschidere la apă, peisaje urbane, monumente şi situri arheologice) şi culturale (tradiţii,
obiceiuri, cutume locale, genius loci / „istorii‖ ale locului).
11.1 Propuneri de programe şi acţiuni de valorificare ale patrimoniului natural
11.1.1 Program de îmbunătăţire a calităţii mediului
Acţiuni necesare pentru conservarea stării de sănătate a mediului:
 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului;
 Studierea arealelor cu mediu critic datorită exploatărilor miniere şi a industriei petroliere şi
conversia acestora acolo unde este posibilă, în funcţiuni cu caracter de sport-agrement,
relaxare, cercetare, etc.;
 Studierea riscurilor naturale şi antropice (prăbuşiri şi alunecări, inundaţii, eroziuni de teren,
etc.) pe fiecare Unitate Administrativ Teritorială;
 Delimitarea peisajului cultural şi natural, stabilirea activităţilor umane în acord cu
conservarea patrimoniului natural şi a peisajelor;
 Delimitarea monumentelor naturii şi a zonelor de protecţie ale acestora, stabilirea
activităţilor umane compatibile cu protejarea naturii;
 Studierea migraţiei păsărilor şi a măsurilor pentru protejarea avifaunei şi integrarea în
trasee ştiinţifice, de cercetare şi observaţie turistică;
 Păstrarea fondului forestier de protecţie şi producţie şi integrarea acestuia într-un proiect
de revitalizare ;
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 Delimitarea zonelor de risc natural şi antropic şi stabilirea regulilor de utilizare a terenurilor
delimitate;
 Transpunerea în documentaţiile de urbanism a activităţilor din domeniul peisajului cultural
şi natural, precum şi a celor din domeniul monumentelor naturii şi a zonelor de protecţie ale
acestora;
 Stabilirea măsurilor de protejare a avifaunei în documentaţiile de urbanism;
 Definitivarea planurilor de management şi a regulamentelor ROSPA, ROSCI;
 Conservarea pădurii ca unul dintre cele mai complexe şi complete ecosisteme de pe glob,
suport pentru fauna şi flora;
 Sensibilizarea publicului asupra tăierilor ilegale de arbori, distrugerii speciilor florei şi faunei
aflate în dispariţie.

11.1.2 Program de protecţie, conservare şi gestionare a resurselor patrimoniului şi peisajului
natural
Acţiuni necesare pentru stoparea degradării patrimoniului natural şi al peisajelor:
 Renaturarea şi revitalizarea zonelor fragile şi a celor expuse la riscuri;
 Îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi evitarea exploatării lor excesive;
 Recunoaşterea şi promovarea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme;
 Crearea cadrului juridic, administrativ, legislativ şi instituţional pentru susţinerea dezvoltării
şi protecţiei patrimoniului natural şi al peisajului, precum şi a subsistemelor de susţinere a
acestora (regim hidrologic, sistem pedologic şi agrochimic, etc.);
 Eliminarea disfuncţionalităţilor în patrimoniul natural, generate de sub/suprasolicitare,
mineralizare extensivă, poluare şi distrugere;
 Stabilirea categoriilor de intervenţie necesare atât generale, cât şi pe componente şi
paliere specifice, cu referire la tipologii diferite de peisaje (montane, lacustre, de stâncărie,
depresionare, agricole, etc.);
 Stabilirea conceptului de dezvoltare a patrimoniului în teritoriu, la scări teritoriale diferite
(macro/mezzo-teritorial) prin colaborare şi parteneriat la nivelul sectoarelor administrative ale
Judeţului Gorj, precum şi la nivel inter-comunal şi inter-orăşenesc;
 Definirea unor politici coerente cu privire la creşterea calităţii patrimoniului verde existent la
nivelul UAT-urilor, precum şi dezvoltarea de noi spaţii verzi amenajate, a spaţiilor urbane
publice, a activităţilor, echipamentelor şi serviciilor integrate de sport, agrement, cultură şi
distracţie;
 Realizarea unui sistem verde unitar şi coerent la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale,
care să funcţioneze şi să asigure conectarea între macroteritoriu (unităţi de relief, parcuri
naturale, etc.), mezzoteritoriu (rezervaţii, văile apelor, păduri) şi peisajele locale valoroase
(aşezări, monumente, construcţii cu potenţial cultural);
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 Identificarea şi protecţia spaţiilor verzi şi eliminarea riscului acut de pierdere a ultimelor
rezerve existente, prin suprasolicitarea terenului, în favoarea dezvoltării intensive al altor
funcţiuni (poluante pentru patrimoniul natural sau pentru care cerinţa spaţiilor verzi publice
este mărită / zone rezidenţiale)
 Identificarea urgentă şi promovarea „germenilor” de peisaj, ce pot cataliza interesul
investiţional, pentru dezvoltări culturale, expoziţionale, etc.;
 Eliminarea riscului de utilizare dezechilibrată, care sporeşte riscul de gentrificare a
patrimoniului natural şi al peisajului;
 Integrarea rezervaţiilor în circuite de vizitare tip eco-parc şi/sau parcuri ştiinţifice;
 Măsuri pentru susţinerea utilizării terenului în mod adecvat, prin conservarea şi protecţia
ecosistemelor naturale, fără amplificarea substituirii acestora cu ecosisteme artificiale (datorită
urbanizării, defrişării, abandonului culturilor agricole, introducerii de specii invazive, etc.);
 Identificarea şi păstrarea zonelor de tip pattern morfo-structural care pot genera un model
de patrimoniu natural /peisaj;
 Utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru reducerea ponderii energiei produsă
din surse convenţionale (hidrocarburi) şi atingerea ţintei naţionale de 24% energie
regenerabilă până în anul 2020;
 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor
climatice;
 Integrarea potenţialului oferit de izvoarele minerale şi nămolurile sapropelice, într-un circuit
balneo-turistic de tip durabil.
11.1.3 Patrimoniul natural ca „mesaj‖ şi „atitudine‖ în teritoriu
Acţiuni necesare pentru promovarea patrimoniului natural:
 Reabilitarea şi protejarea valorilor de patrimoniu natural (istoric, peisagistic, urban-

arhitectural, industrial, tehnic, specific infrastructurii, etc.);
 Înnobilare peisagistică, estetică şi funcţională de calitate şi promovarea unui demers

funcţional-ambiental cu respect pentru mediu în sensul dezvoltării durabile;
 Crearea unor poli magnetici principali de patrimoniu în peisaj, de interes, atractivi, cu

mixitate funcţională şi de utilizare, cu rol de polarizare a unui număr mai mare de utilizatori
(locuitori, vizitatori, turişti);
 Crearea de poli secundari de interes local (loisir, odihnă, relaxare, contemplare şi

promenade);
 Propunerea unor elemente cu rol ambiental-decorativ, de imagine şi protecţie;
 Utilizarea de zone mixte, cu ambianţe diferite, active (dinamică polarizatoare pentru

vizitatori) / pasive (dinamică calmă, puternic plantată, destinată în principal odihnei şi
promenadei individuale);
 Promovarea pădurilor-parc ca suport pentru dezvoltarea activităţilor de recreere (sport,

agrement montan, echitaţie, căţărare, etc.);
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 Promovarea de noi activităţi integrate în patrimoniul natural - active (sport, agrement,

distracţie), de loisir, (limbare), de cercetare durabila (agricultură biodinamică, biotehnologii,
fitomedicină).
11.1.4 Peisajul ca „produs‖ generator de dezvoltare teritorială
Acţiuni necesare pentru promovarea peisajului natural:
 Transformarea peisajului într-un „PRODUS‖ economic de interes, generator de dezvoltare
teritorială şi spaţială (peisaj agricol, peisaj specific pentru viţă de vie, livezi, plante medicinale
şi plante tehnice, etc.);
 Catalogarea peisajelor valoroase pe tipologii morfo-structurale şi realizarea Registrului
spaţiilor verzi pentru fiecare UAT;
 Promovarea peisajului ca suport economic, pentru ridicarea calităţii vieţii şi a sănătăţii
organismului urban şi a celui uman implicat în proces;
 Dezvoltarea unor axe de interes spaţial şi local în peisaj şi conectarea acestora cu spaţii
publice şi zone urbane (centrale, rezidenţiale, industriale, periferice, etc.);
 Susţinerea patrimoniului sensibil şi a peisajelor fragile prin informare, legislaţie, norme,
documentaţii, etc. specifice peisajului;
 Creşterea gradului de reprezentativitate a spaţiilor verzi (conservare, reabilitare,
revitalizare, reamenajare stilistică, renaturare, etc.);
 Promovarea peisajului agricol la nivelul dezvoltării rurale, prin înfiinţarea unor Grupuri de
Acţiune Locala (GAL) şi elaborarea unor strategii de dezvoltare locală, incluzând
cartografierea teritoriului pe zone funcţionale (producţia agricolă, zone de reîmpădurire, zone
de colectare şi depozitare a produselor, irigaţii, etc.).
11.1.5 Ariile naturale protejate ca „motor‖ de dezvoltare turistică
Acţiuni necesare pentru conservarea şi promovarea ariilor naturale:
 Îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi evitarea exploatării lor excesive,
recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme;
 Măsuri urgente şi eforturi financiare susţinute pentru salvarea arboretului de castan
comestibil din zona Tismana–Pocruia, afectat de fenomenul de uscare datorită cancerului de
scoarţă, cauzat de ciuperca Cryphonectria parasitica (catalogată drept catastrofă ecologică);
 Conservarea habitatelor naturale şi supravieţuirea speciilor ameninţate cu dispariţia;
 Protecţia habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi a păsărilor (Directiva 92/43/CEE
şi Directiva 79/409/CEE);
 Controale periodice în ariile naturale protejate, în vederea evaluării stării acestor şi protecţiei lor;
 Măsuri severe de interzicere a depozitării deşeurilor menajere;
 Minimizarea impactului negativ al turismului, datorită numărului mare de vizitatori la
Peştera Polovragi şi Peştera Muierii;
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 Măsuri pentru o gestionare cât mai bună a ariei naturale protejate;
 Amenajarea de spaţii de week-end, de picnic şi de campare, precum şi amenajarea de
parcări auto în zonele protejate;
 Realizarea unor parcuri de agrement ecologice naturale (de tip heem-park) în apropierea
ariilor protejate;
 Semnalizarea ariilor protejate, amplasarea de panouri indicatoare şi descrieri de-a lungul
traseului vizitabil, bannere, panouri (după caz);
 Realizarea de pavilioane de informare/expoziţionale în aer liber, rustice şi ecologice, în
acord cu natura (ex.: zone de cercetaşi, dotări care să folosească vegetaţia uscată sau
îmbătrânită ca elemente de artă neconvenţională, semnalizare sau mobilier, informare de tip
„case în copaci‖, etc.);
 Realizarea promovării valorilor prin publicaţii, vederi, pliante cu imagini şi cu descrierea
ariilor naturale valoroase;
 Protecţia habitatelor importante şi particulare din judeţ de stâncărie, atât din punct de
vedere al florei, faunei, peisajului, cât şi al conservării speciilor endemice (ex.: Pinul Negru
de Banat);
 Monitorizarea fluxului de turişti şi a activităţii acestora pe suprafaţa parcului naţional şi a
ariilor protejate;
 Acţiuni de prevenire a campărilor ilegale, aprinderii focului şi a aruncării gunoaielor în locuri
nepermise;
 Integrarea valorii ştiinţifice a ariilor protejate în traseele turistice şi combinarea acestora cu
elemente de peisaj cultural (manifestări folclorice, spectacole, expoziţii, mese rotunde şi
seminarii ştiinţifice, etc.);
 Organizarea de evenimente ecologice cu implicare a tinerilor şi copiilor, pentru
conştientizarea importantei conservării ariilor protejate;
 Amenajarea de trasee tematic-educative şi cu conţinut ecologic, în ariile protejate;
 Coerenţa reţelei de situri şi a habitatelor de interes comunitar (distribuţia siturilor trebuie să
acopere în mod echilibrat arealul speciei/habitatului la nivel naţional);
 Păstrarea diversităţii şi abundenţei biologică specifică (pajişti montane pitoreşti, stânci,
abrupturi, chei, pâraie nealterate, grote cu opere ale naturii, liziere, păduri de fag balcanic cu
carpen şi tei, elemente termofile aflate sub influenţa climatului submediteranean);
 Asocierea speciilor de diverse origini geografice, care a generat şi asociaţii vegetale
specifice locale, la care se adaugă importanţa faunistică specifică zonei;
 Acţiuni de educaţie ecologică, simpozioane, concursuri cu teme ecologice şi manifestări de
aniversare a zilelor din calendarul ecologic, vizite în teren, etc.;
 Educaţia persoanelor aflate în tranzit în zonele protejate (turişti), cât şi educaţia
comunităţilor locale, promovându-se un turism ecologic în sensul dezvoltării durabile;
 Proiecte de valorificare şi promovare a capitalului natural ca resursă turistică de tip
sustenabil;
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 Programe legate de refacerea zonelor naturale fragile, care au fost afectate, direct sau
indirect (de activitatea minieră, de hazarduri şi vulnerabilităţi);
 Dezvoltarea activităţilor recreative în sensul turismului durabil, ce poate aduce venituri
importante (atât celor ce le administrează, cât şi comunităţilor locale);
 Dezvoltarea activităţilor ecoturistice în ariile protejate care generează apariţia locurilor de
muncă pe plan local (în sectorul turistic sau în sectoarele conexe).
11.1.6 Program privind protecţia şi conservarea biodiversităţii
Acţiuni necesare pentru conservarea şi promovarea biodiversităţii:
 Conservarea biodiversităţii respectiv a diversităţii sistemelor ecologice şi biologice;
 Reevaluarea situaţiei diversităţii ecologice atât la nivel de specie cât şi la nivel de asociaţii
de organisme;
 Protecţia celor 36 de tipuri de habitate de interes comunitar, a celor 8 de specii de floră de
interes comunitar, 5 specii de peşti, 2 specii de amfibieni, 11 specii de mamifere şi 9 specii
de nevertebrate;
 Valorificarea speciilor de flora sălbatică, de diferiţi agenţi economici autorizaţi şi persoane
fizice care deţin autorizaţie de recoltare şi comercializare (plante medicinale);
 Menţinerea în fondurile de vânătoare a efectivelor de vânat la nivel optim, prin asigurarea
unor cantităţi de hrană complementară, amplasarea de observatoare vânătoreşti şi hrănitori
pentru administrarea hranei şi a substanţelor minerale;
 Monitorizarea permanentă a activităţilor umane care ameninţă echilibrul natural
(dezvoltarea rezidenţială şi comercială, agricultură şi acvacultură intensivă, minerit şi
activităţi de obţinere a energiei, transport şi infrastructură, utilizarea resurselor biologice,
intruziunea umană şi perturbarea ecosistemelor, modificări aduse sistemelor naturale, specii
invazive aduse de oameni, poluarea, schimbări climatice ca urmare a activităţilor umane).
11.1.7 Spaţiile verzi la nivel local ca ‖vectori‖ de dezvoltare durabilă
Acţiuni necesare pentru integrarea spaţiilor verzi în sistem:
 Concretizarea unui sistem verde consistent la nivelul UAT-urilor, care să conducă la
creşterea procentului de spaţiu verde/locuitor şi implicit la ridicarea calităţii vieţii163;
 Integrarea sistemului verde într-un sistem la nivel judeţean şi teritorial care să integreze o

abordare durabilă (centura verde – galbenă - albastră a teritoriului), inclusiv prin promovarea
unei agriculturi moderne în zona adiacentă aşezărilor umane;
 Plantarea de perdele de protecţie, trasee şi concretizarea unor centuri verzi de protecţie de

tip ―fingers‖ sau ―unda‖, perdele de protecţie, drumuri de umbră, plantaţii de aliniament, etc.
care să conecteze teritoriul de sistemul verde interior localităţilor;

163

Vezi și norma impusa de UE de 24-26 mp/loc.
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 Amenajarea, taluzarea şi plantarea falezelor şi a fronturilor la apa precum şi a zonelor

destructurate expuse riscurilor, în scopul pregătirii condiţiilor pentru mobilarea cu amenajări
de sport-agrement şi distracţie;
 Întreţinerea zonelor verzi existente şi plantarea de noi nuclee verzi, cu specii locale

decorative şi rezistente;
 Conservarea zonelor valoroase, înlocuirea speciilor distruse şi completarea plantaţiilor

valoroase;
 Diversificarea amenajărilor peisagistice cu noi tipologii de spaţiu verde specializat (parcuri

urbane de cartier, parc expoziţional, parc sportiv pe diferite categorii de sporturi şi activităţi,
de distracţie, parc botanic şi zoologic, gradină arheologică, etc.)
 Integrarea de noi tipologii de spaţii verzi cu rol terapeutic şi de cercetare (parcuri de

tratament şi contact social pentru categorii defavorizate şi persoane cu dezabilităţi, parcuri
terapeutice şi de recuperare aferente spitalelor, parc de cercetare eco şi bio-tehnologică în
pedologie, horticultură, silvicultură, etc.);
 Inserarea în teritoriul localităţilor şi în vecinătatea acestora, de areale puternic plantate cu

valenţă de petrecere a timpului liber la sfârşit de săptămână sau ocazional pentru toate
categoriile de vârstă (pădure-parc, parc de cercetaşi, parc de sporturi extreme, parc acvatic,
parc de distracţii, parcuri ecologice de tip „heem-parc‖, parcuri agricole amenajate, etc.);
 Păstrarea şi conservarea zonelor umede existente şi amenajarea (cu păstrarea zonelor

preponderant vegetale în detrimentul celor minerale) malurilor, oglinzilor şi fronturilor cu
deschidere la apă, izvoarelor termale, etc.;
 Finalizarea zonelor de protecţie verzi pentru infrastructură – reţele tehnico-edilitare şi căi de

comunicaţie (accese/intrări în localităţi, centură, drumuri-expres, autostrăzi, căi ferate);
 Educarea copiilor şi a tinerilor pentru îngrijirea şi tratarea cu respect a naturii şi a spaţiilor

verzi, precum şi necesitatea protecţiei acestuia în mod sustenabil, pentru generaţiile viitoare.
11.1.8 Dezvoltarea şi amenajarea spaţiului public şi a patrimoniului verde
Acţiuni necesare pentru dezvoltarea patrimoniului public natural:
 Amenajarea spaţiilor publice existente şi a patrimoniului urban de ansamblu, precum şi
crearea de altele noi spaţii amenajate corespunzător şi integrate (amenajări specifice
pietonale, peisagistice, cu rol decorativ, dalaje, mobilier urban specific, opere de artă
plastică, iluminat special, etc.)
 Crearea unui sistem coerent al spaţiilor publice şi a unor trasee între obiectele de
patrimoniu (monumente, situri, ansambluri) şi obiectivele de utilitate publică existente şi/sau
propuse;
 Dotarea corespunzătoare a spaţiilor publice (decorativ şi estetic, la nivel funcţional, al
activităţilor, etc.);
 Transformarea unor areale în zone exclusiv pietonale cu legături funcţionale, atât
perimetral zonei, cât şi cu zonele învecinate;
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 Stabilirea tipologiilor de peisaj valoroase fragile şi a celor aflate în pericol de pierdere şi
distrugere;
 Realizarea urgentă a unei evidenţe a spaţiilor verzi plantate şi de patrimoniu verde valoros
(care să cuprindă la nivel de releveu suprafeţele spaţiilor verzi, speciile şi esenţele vegetale,
copacii monument ai naturii, etc.);
 Stabilirea zonelor de protecţie verzi adiacente zonelor construite şi a obiectelor de
patrimoniu arhitectural;
 Demararea acţiunilor de plantare în zone expuse riscurilor şi pe terenuri degradate, precum
şi pentru obiectivele de patrimoniu care necesită zone de protecţie;
 Curăţarea şi întreţinerea zonelor verzi existente (nu numai a parcurilor mari, în prezent
suprasolicitate) ci şi a spaţiilor publice urbane disparate la periferie, curţi ale locuinţelor
colective rezidenţiale);
 Amenajarea/reamenajarea tuturor rezervelor de terenuri libere/eliberabile prin implementări
de noi spaţii verzi (în zona centrală şi în cartiere);
 Completarea de plantaţii de aliniament şi plantarea de noi ―drumuri de umbră‖ amenajate
pentru biciclete, jogging, echitaţie, etc.;
 Catalogarea zonelor libere/eliberabile cu valenţe în dezvoltarea de spaţii publice urbane şi
spaţii verzi amenajate (zone unde sunt posibile conversii funcţionale, zone industriale
nefuncţionale);
 Stabilirea modului de organizare al patrimoniului antropic arhitectural-urbanistic şi
peisagistic al zonelor funcţionale din teritoriul intravilan;
 Precizarea soluţiilor de infrastructura (cai de comunicaţii şi echipare tehnico-edilitară) prin
Studii de Integrare în Peisaj, utilizând Exemple de bună practică;
 Detalierea formelor de proprietate asupra terenurilor şi a condiţiilor de asigurare a
terenurilor necesare, obiectivelor de utilitate publică, cu valenţă de spaţiu verde;
 Demararea aspectelor legislative şi instituţionale care să susţină problematica patrimoniului
verde şi a peisajului;
 Stabilirea profilului funcţional al activităţilor specifice pentru asigurarea unei diversităţi de
activităţi (loisir, joc, sport specializat, agrement, distracţie, odihnă-relaxare şi contemplare,
etc.);
 Stabilirea suprafeţelor maxime destinate construirii (POT separat pe clădiri şi
alei/platforme) cu păstrarea caracterului predominant de zona verde (cel puţin 30%);
 Amenajarea unor alte tipologii de spaţii publice de patrimoniu urban (pieţe, zone centrale,
trasee, etc.), pentru evenimente cultural-expoziţionale şi evenimente neconvenţionale
(temporare, sezoniere, permanente);
 Distribuţia echilibrată a serviciilor şi echipamentelor în spaţiile verzi şi în spaţiile urbane
(fără suprautilizarea terenului prin POT şi CUT).
 Reabilitarea întregului ansamblu Calea Eroilor, inclusiv axa Brâncuşi prin: trecerea în
subteran a căii ferate care o traversează, modernizarea întregului carosabil şi pietonal între
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Coloana infinitului şi Poarta sărutului, reabilitarea gardurilor stradale şi a faţadelor tuturor
clădirilor dintre monumente.
11.1.9 Conservarea şi managementul resurselor de apă şi a zonelor umede
Acţiuni necesare pentru dezvoltarea patrimoniului public verde:
 Monitoringul stării corpurilor de apă (având în vedere atât starea ecologică, cât şi starea
chimică);
 Evaluarea schimbărilor pe termen lung datorită cauzelor naturale şi activităţilor antropice;
 Stabilirea magnitudinii şi impactului poluărilor accidentale;
 Stabilirea stării ecologice şi chimice a apelor de suprafaţă;
 Stabilirea stării corpurilor de apă din cadrul bazinului hidrografic ce prezintă riscul de a nu
îndeplini obiectivele de mediu;
 Stabilirea tipologiei biotice prin prelucrarea datelor de monitoring şi investigarea
elementelor de calitate recomandate (fitoplancton, peşti, macronevertebrate);
 Analiza valorilor elementelor de calitate hidromorfologice, fizico-chimice şi biologice;
 Procesul de intercalibrare al lacurilor naturale pentru grupul est-continental (în care este
inclusă şi România, alături de Ungaria şi Bulgaria)
 Efectuarea de determinări pe corpurile de apă amonte şi aval de agenţii economici şi
staţiile de epurare care deversează ape uzate în emisar (râul Jiu pe traseul Bumbeşti - Jiu
Turceni în zona UM Sadu, amonte şi aval de Complexul Energetic Rovinari şi Complexul
Energetic Turceni, pârâul Jilţ amonte şi aval unităţii miniere, etc.);
 Identificarea zonelor sensibile/vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (azot total şi fosfor total)
din surse agricole;
 Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale;
 Activităţi privind supravegherea calităţii apelor subterane (mai ales la Turceni, Ţicleni,
Cruşet şi Căpreni);
 Integrarea râurilor şi a lacurilor în acţiuni focalizate pe potenţialul turistic, de sport nautic şi
relaxare;
 Exploatarea raţionala a forajelor hidrogeologice;
 Păstrarea şi conservarea zonelor umede şi a microclimatului specific pentru favorizarea
dezvoltării faunei şi florei specifice;
 Desfăşurarea de activităţi de control al agenţilor economici utilizatori şi potenţial poluatori ai
apelor de suprafaţa sau subteran;
 Instituirea unui regim de supraveghere specială a activităţii de epurare a apelor uzate
desfăşurată de agenţii economici ce reprezintă mari surse de poluare a apelor din bazinul
hidrografic Jiu.
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11.2 Propuneri de programe şi acţiuni de valorificare ale patrimoniului construit
Sunt cunoscute și utilizate diferite categorii şi împărţiri a monumentelor, după categorii
tipologice164:
1. Monumente şi ansambluri de arhitectură:
a) cetăţi; b) ansambluri curţi domneşti ruinate; c) biserici fortificate – cetăţi; d) castele,
conace, palate; e) cule; f) clădiri civile urbane; g) ansambluri urbane; h) biserici din lemn; i)
muzee etnografice în aer liber; j) biserici rupestre; k) biserici şi ansambluri mănăstireşti; l)
arhitectura industrială; amenajări căi de comunicaţie; m) monumente de arhitectură populară
(locuinţe săteşti); n) ansambluri tradiţionale rurale.
2. Monumente şi situri arheologice:
a) complexe paleolitice; b) aşezări neolitice şi eneolitice; c) aşezări şi necropole din epoca
bronzului; d) fortificaţii şi aşezări din prima epocă a fierului (hallstattiene); e) fortificaţii dacice;
h) oraşe antice; i) edificii; j) monumentele medievale identificate pe baza cercetărilor
arheologice; k) rezervaţii arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe perioade
îndelungate – aşezări şi necropole.
Propunerile se vor face ţinând cont de cele trei grupe ale patrimoniului construit imobil:
1) monumente şi situri arheologice;
2) monumente aparţinând cultelor religioase;
3) monumente civile.
11.2.1 Program şi acţiuni de protecţie, conservare, valorificare şi gestionare a valorilor de
patrimoniu construit (antropic)
Acţiuni necesare pentru conservarea patrimoniului antropic:
 Evidenţierea şi accentuarea caracterului monumentelor, fără a agresa imaginea urbană

existentă;
 Conservarea imaginii urbane la nivel altimetric şi păstrarea monumentelor / siturilor ca

reper cultural şi memorie a locului, în teritoriu;
 Conservarea ambianţei specifice şi a perspectivelor dinamice către monumente şi situri

arheologice (libere/deschise, închise, ascendente/descendente, secvenţiale, în mişcare,
etc.);
 Ridicarea calităţii vieţii şi a standing-ului locuirii în localităţi, prin restaurare, renovare,

revitalizare şi integrarea de noi amenajări ale patrimoniului construit, inclusiv prin mixarea cu
alte funcţiuni necesare, prin defuncţionalizare;

164

Conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a III-a – zone protejate.
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 Proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere şi feroviare pentru îmbunătăţirea accesului

către monumente;
 Crearea unei reţele de echipamente şi servicii legate de activităţile de cultura, sport,

distracţie, agrement, loisir şi separarea zonelor pasive (de linişte), de cele active (potenţial
zgomotoase);
 Cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic - cercetări arheologice în zonele

înscrise în Registrul Arheologic Naţional şi cercetări arheologice de salvare în zonele de
protecţie ale monumentelor istorice.
11.2.2 Program şi acțiuni de revitalizare şi susţinere a peisajului antropic în relaţie cu
infrastructura tehnică (căi de comunicaţii şi reţele)
Acţiuni necesare pentru dezvoltarea patrimoniului public verde:
 Protecţia şi amenajarea zonelor de patrimoniu construit/antropic şi integrarea lor într-un
circuit cultural-pietonal şi turistic, la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale;
 Catalogarea de noi zone protejate construite, fără a îngrădi investiţiile, dar cu o etică de
intervenţie şi respect asupra spaţiului construit promovat;
 Realizarea de parcuri arheologice, expoziţionale, culturale, mixate cu activităţi de cercetare
şi producţie, etc.
 Rezolvarea problemelor legate de trafic, parcaje şi carosabile de deservire a dotărilor;
 Realizarea unor Proiecte de Peisaj Antropic, care să însoţească documentaţiile de
circulaţie şi reţele tehnico-edilitare;
 Refacerea insulelor de patrimoniu valoroase din punct de vedere morfo-structural şi
posibilitatea accesului către/în interiorul lor prin vizitare şi deschidere turistică;
 Refacerea coerenţei spaţiilor libere din punct de vedere spaţial şi funcţional aflate în
interiorul tipologiilor diferite de ţesuturi urbane cu valoare de patrimoniu;
 Accentuarea sistemului de perspective dirijate, axe vizuale, capete de perspectivă,
belvederi, promotorii, etc., pentru susţinerea patrimoniului prin turism durabil;
 Stabilirea unui regim de construire strict prin regulament, cu referire la patrimoniu antropic
(construit);
 Stabilirea zonelor de protecție și integrarea armonioasă în peisaj a infrastructurii propuse
(exemplu: aeroportul militar de la Stăneşti, propus a fi redeschis pentru transport civil cu
avioane de mici dimensiuni; drumurile judeţene, propuse a fi modernizate şi conectarea lor
cu cele din judeţul Hunedoara: Valea Sohodolului – Valea de Peşti, Stăneşti Gorj – Straja,
Schela – Drumul lui Mihai – Uricani).
11.2.3 Program şi acţiuni de protecţie şi gestiune a patrimoniului construit (antropic) imobil monumente şi situri arheologice
Direcţii de acţiune şi acţiuni necesare pentru dezvoltarea patrimoniului public verde:
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a. Realizarea studiilor istorice de specialitate şi de impact pentru fiecare monument şi
sit arheologic, care trebuie să conţină următoarele:
 Descrierea şi înţelegerea semnificaţiei valorii monumentelor istorice înscrise pe LMI;
 Localizare, informaţii legate de topografie, coordonate geografice;
 Informaţii legate de mediu, climă, geologie, hidrologie, seismologie, etc.;
 Descrierea şi înţelegerea semnificaţiei valorii monumentelor istorice înscrise pe LMI;
 Inventarierea şi documentarea tuturor componentelor monumentelor înscrise pe LMI;
 Realizarea cadastrului, stabilirea şi reactualizarea zonelor de protecţie şi a zonelor
protejate;
 Argumentarea (explicitarea) criteriilor pentru care monumentul respectiv a fost înscris în
LMI şi explicitarea semnificaţiei valorii monumentului respectiv;
 Analiză, studii istorice şi urbanistice amănunţite, examinarea contextului spaţial între nou şi
vechi, cu respectarea autenticităţii şi integrităţii structurilor istorice şi a clădirilor monument istoric;
 Orice intervenţie asupra monumentelor trebuie să ia în considerare întreg ansamblul,
pornind de la o bună cunoaştere a istoriei locului şi a elementelor de peisaj cultural;
 Concilierea şi articularea cerinţelor specifice arheologiei cu cele ale amenajării teritoriului;
 Elaborarea studiilor de impact asupra mediului ţinând cont de interacţiunea cu siturile
arheologice;
 Cooperare între specialiştii în planificarea teritoriului, urbanişti şi restauratori de
monumente istorice, în scopul adoptării celor mai bune măsuri pentru punerea în valoare a
bunurilor culturale imobile;
 Integrarea informaţiilor culturale-antropologice, etnografice, arheologice, istorice, de istorie
a artei, arhitecturale, tehnologice, ştiinţifice;
 Integrarea elementelor valoroase de peisaj cultural şi natural (amenajare istorica de stil
peisagistic, istorii şi legende locale, urbane sau rurale);
 Susţinerea parteneriatului între: proprietar/ administrator/ titular al altor drepturi reale
asupra obiectului de patrimoniu;
 Întreţinerea, repararea, consolidarea şi protecţia monumentelor, cu păstrarea autenticităţii
şi a integrităţii resurselor de patrimoniu;
 Planificarea şi programarea studiilor de cercetare şi de fezabilitate necesare gestionării
monumentelor (studii de cercetare, piese desenate, proiecte stilistice, studii istorice);
 Planificarea şi programarea lucrărilor de conservare ţinând cont de implicaţiile sociale şi
economice, de probleme legate de regimul juridic, presiunea vizitatorilor, nevoia unui mai
bun acces al publicului larg;
 Conservarea integrată şi reabilitarea clădirilor monument istoric, implică concilierea
obiectivelor conservării cu cele ale politicii de urbanism şi amenajarea teritoriului;
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 Elaborarea unui plan de conservare complex, cu opţiuni de conservare a tuturor obiectivelor
(ansamblu, monument, front urban, anexe, împrejmuiri, decoraţie, stilistică şi ornamentică, etc.);
 Minimizarea efectelor negative ale noilor facilităţi şi modernizări, asupra monumentelor
istorice (dotări reţele digitale, climatizare şi încălzire);
 Identificarea unor potenţiale monumente istorice (vestigii arheologice, clădiri industriale,
clădiri civile şi locuinţe reprezentative arhitectonic din secolul trecut).
b. Evaluarea stării patrimoniului construit şi identificarea disfuncţiilor şi a
problemelor:
 Descrierea lucrărilor de restaurare, consolidare, reabilitare efectuate, stabilirea priorităţilor
pe termen scurt şi mediu;
 Evaluarea acţiunii factorilor de risc natural165, economic, social;
 Evaluarea nivelului de dezvoltare urbanistică, a intervenţiilor inadecvate sau a lipsei de
preocupare pentru întreţinere din partea proprietarilor;
 Depistarea disfuncţiilor administrative şi financiare şi a factorilor de altă natură care au
afectat/afectează/ vor putea să afecteze, obiectivul în trecut/prezent/viitor;
 Evaluarea stării de conservare a ansamblului, clădirilor, construcţiilor şi a altor componente
ale monumentului;
 Evaluarea stării de conservare a peisajului cultural cu referire la monument;
 Asigurarea secvenţei de cercetare, expertiză şi proiectare la parametrii şi la standardele
impuse de statutul special al imobilelor de patrimoniu, prin atragerea specialiştilor atestaţi de
Ministerul Culturii şi Cultelor (arhitecţi, ingineri constructori, istorici de artă, arheologi,
antropologi, etnografi, etc.);
 Dezvoltarea unui comportament ”pro-patrimoniu”, fapt resimţit atât la nivelul comunităţii, cât
şi la nivel individual.
c. Asigurarea măsurilor de protecţie şi gestiune a patrimoniului imobil:
 Acţiuni administrative şi de întreţinere a monumentului prin acţiuni de pază, protecţie,
semnalizare.
 Stabilirea zonei de protecţie şi eventuala ei reactualizare prin stabilirea unui regulament de
urbanism, cu stabilirea condiţiilor de intervenţie asupra monumentelor şi a vecinătăţii
acestora;
 Verificarea legalităţii avizelor şi autorizaţiilor eliberate pentru orice fel de intervenţii asupra
monumentelor înscrise în LMI de către reprezentanţii Direcţiilor judeţene pentru cultură,
culte, patrimoniu cultural naţional (când este vorba de monumente de valoare naţională
precum Ansamblul Brâncuşi), precum şi de către managerii de sit.

165

Legea 575 din 22 oct 2001, Legea pentru Amenajarea teritoriului naţional, identifică zone de risc
natural din cadrul PATJN. Riscurile luate în considerare pentru a defini ariile de risc natural sunt
seismul, alunecările de teren, inundaţiile.
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 Verificarea controlului legal al intervenţiilor asupra monumentului şi a construcţiilor din jurul
acestuia.
 Păstrarea autenticităţii materialelor de construcţie şi a tehnicilor de construcţie;
 Respectarea autenticităţii arhitecturii, a mesajului artistic şi funcţional, a aspectului
comemorativ, punându-se accentul, în centrele istorice, pe păstrarea întregului context
istoric, adică a tratării centrului istoric drept ansamblu;
 Păstrarea resurselor culturale în locul original, menţinerea relaţiei dintre sit şi zona
înconjurătoare prin planificare teritorială controlată şi conservare integrată, prin încheierea
unor înţelegeri între proprietar, beneficiar şi administraţia locală, primărie.
d. Identificarea cauzelor vulnerabilităţii monumentelor şi căile prin care pot fi
îmbunătăţite:
 Evaluarea riscurilor şi impactului asupra monumentelor;
 Identificarea factorilor naturali şi umani care ameninţă integritatea şi autenticitatea
monumentelor şi identificarea căilor prin care aceste ameninţări pot fi reduse sau eliminate;
 Stabilirea unor priorităţi anuale de intervenţie, în scopul eliminării riscurilor naturale, umane, etc.
 Obligativitatea autorităţilor locale de a semnala şi sancţiona, după caz, conform legii, acele
planuri, investiţii, proiecte imobiliare, care aduc atingere monumentelor înscrise pe LMI şi a
zonelor de protecţie;
 Atragerea societăţii civile în procesul de protejare a patrimoniului arhitectural, prin
instituirea unor mecanisme de consultare cu colectivităţile locale, precum şi cu instituţiile şi
asociaţiile culturale;
 Punerea în valoare, în opinia publică, a conservării patrimoniului arhitectural ca element al
identităţii culturale şi ca sursă de inspiraţie şi de creativitate pentru generaţiile prezente şi
viitoare;
 Informarea şi sensibilizarea, prin tehnicile moderne de difuzare a informaţiei, menite să
trezească şi să sporească interesul publicului pentru ocrotirea patrimoniului încă de la vârsta
şcolară;
 Evidenţa unităţii patrimoniului cultural şi a legăturilor dintre arhitectură, arte, tradiţii populare
şi moduri de viaţă, la nivel regional, naţional şi european.
e. Realizarea unui sistem de management al patrimoniului construit şi al siturilor
arheologice
 Crearea unui mecanism eficient şi asigurarea resurselor aferente, pentru implementarea
managementului acestuia;
 Sistem de organizare şi management al patrimoniului şi siturilor cu precizarea tuturor
responsabilităţilor părţilor implicate în proiect (autorităţi, proprietari, administratori, ONG-uri);
 Conceperea unui sistem de management, prin adoptarea unui protocol între autorităţile
locale, centrale, comunitatea locală, cu precizarea responsabilităţilor pentru fiecare parte;
 Adaptarea programului de protecţie şi gestiune la situaţia specifică fiecărui monument şi
detaliat pentru fiecare parte componentă a monumentului înscris în LMI;
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 Numirea de către Consiliul judeţean, pe teritoriul căruia se află monumentul, a unui
coordonator pentru fiecare monument, cu acordul Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, dintre experţii atestaţi;
 Controlul periodic pentru inspectarea lucrărilor de întreţinere a sitului;
 Analiza oportunităţilor şi a riscurilor în vederea garantării unei dezvoltări urbanistice
echilibrate, care să asigure integrarea, valorificarea şi dezvoltarea durabilă;
 Stabilirea responsabilităţii implementării şi monitorizării programului.
f. Întreţinerea patrimoniului antropic (construit):
 Elaborarea unei strategii de întreţinere şi prevenire a posibililor factori de ameninţare care
implică specialişti în domeniul patrimoniului (ingineri, arhitecţi, istorici, restauratori,
antropologi, etnologi, etc.);
 Raportarea periodică a stării de conservare a monumentelor, a problemelor generale sau
punctuale ridicate de acestea, apărute în urma inspecţiilor de monitorizare;
 Dezbateri publice, prin care să se atragă atenţia asupra importanţei păstrării în bune
condiţii a sitului şi a stării lui de conservare – implicarea şi participarea mai largă a societăţii
civile;
 Indicarea tuturor posibilelor surse de ameninţare la adresa monumentelor (poluare fizică,
sonoră, vibraţională, umană, etc.);
 Monitorizarea lucrărilor de conservare – restaurare pentru implementarea corectă a
soluţiilor proiectate;
 Elaborarea unui set de măsuri urbanistice pentru conservarea şi restaurarea
monumentelor, precum şi păstrarea unei imagini adecvate cu respect pentru monument
(pericolul dezvoltării urbane intensive, al clădirilor masive, foarte înalte sau care folosesc
pereţi cortină, care sufocă centrele şi monumentele istorice, schimbându-le imaginea, dar şi
microclimatul).
g. Reabilitarea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului antropic:
 Integrarea monumentelor şi a valorii lor culturale în mediul uman, prin implementarea unor
programe de reabilitare;
 Încheierea de parteneriate public-privat, atragerea companiilor private, a asociaţiilor şi a
ONG-urilor, în promovarea imaginii monumentelor înscrise pe LMI, realizarea unor proiecte
comune.
 Obţinerea de venituri directe prin folosirea şi vizitarea monumentelor, taxe de intrare, taxe
de timbru;
 Finanţarea din bugetele locale a lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor înscrise pe
LMI, potrivit legii;
 Finanţarea din bugetele locale şi centrale ale programelor de punere în valoare a
monumentelor şi a siturilor arheologice, pe baza priorităţilor anuale;
 Finanţarea externă prin elaborarea unor programe internaţionale pentru punerea în valoare
a monumentelor, de către părţile interesate;
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 Promovarea unor schimburi culturale şi de sprijin reciproc pe baza localităţilor înfrăţite (care
au monumente similare, din aceeaşi perioada istorica, etc.);
 Elaborarea anuală a rapoartelor pentru finanţarea lucrărilor de restaurare şi consolidare a
monumentelor istorice şi introducerea acestora într-un Plan Judeţean de Restaurare,
conform unei prioritizări anuale a stării de conservare a acestora;
 Obţinerea de la bugetele locale a fondurilor necesare pentru lucrările de reparaţie,
întreţinere curentă, punere în valoare, organizarea de evenimente culturale în jurul
monumentelor, organizare de conferinţe, expoziţii, mese rotunde, etc.;
 Exploatarea oportunităţii de înţelegere a valorii universale a monumentului/sitului, din
punctul de vedere al comunităţii, locale, din punct de vedere social, educaţional, social,
estetic.
h. Monitorizarea Protecţiei şi Gestiunii monumentelor:
 Procesul de revizuire al Programului de protecţie şi gestiune, dependent de calitatea şi
înţelegerea monitorizării Programului;
 Evaluarea anuală calitativă combinată cu indicatori, prin care poate fi măsurat progresul
implementării programului de protecţie şi gestiune şi al stării de conservare a monumentelor
istorice, ca instrument util de monitorizare;
 Elaborarea setului de indicatori pentru evaluarea stării de conservare şi pentru planul de
promovare şi punere în valoare;
 Expoziţii realizate anual, pliante, alte produse culturale prin care se promovează
monumentului înscris pe LMI;
 Proiecte naţionale/ internaţionale prin care este valorificat monumentul înscris pe Lista
patrimoniului Mondial;
 Parteneriate cu alte ministere de resort în vederea stabilirii unui program comun pentru
integrarea acestor monumente în trasee culturale naţionale sau trasee culturale tematice
internaţionale.
i. Valorificarea patrimoniului imobil, accesibilitate publicului şi turism cultural:
 Analiza condiţiilor de acces pentru public la monumentele înscrise pe LMI (din punct de
vedere al infrastructurii – accesibilităţii rutiere/feroviare, etc.);
 Analiza existenţei posibilităţilor de parcare, cazare, pază, a altor facilităţi;
 Organizarea şi dezvoltarea muzeelor de sit, existenţa punctelor de informare, a panourilor
de semnalizare, a traducerilor în alte limbi, etc.;
 Organizarea vizitelor educaţionale, precum şi acţiuni, evenimente culturale, festivaluri, etc.,
care să implice comunitatea în vizitarea siturilor şi monumentelor;
 Sprijinirea capacităţii de absorbţie a vizitatorilor în situl respectiv (cât poate să absoarbă ca
numărul de vizitatori fără să aibă efecte adverse);
 Implicarea părţilor interesate (actori culturali, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional,
Consilii Judeţene, Consilii Locale, Direcţii judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural
naţional, manageri de sit, responsabilul de monument);
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 Comunicare publică a programului agreat şi adoptarea acestuia de toate părţile implicate în
managementul monumentului;
 Stabilire a resurselor financiare pe plan local şi din sponsorizare pentru lucrări urgente
(consolidare, restaurare şi asigurarea sistemelor de securitate eficiente), indirecte (derivând
din starea generală precară a infrastructurii, îndeosebi în mediul rural - accesul dificil în
cazuri de forţă majoră şi lipsa surselor de apă curentă, condiţii absolut necesare pentru
stingerea incendiilor);
 Acumularea, ordonarea şi sistematizarea informaţiilor şi datelor referitoare la monumentele
istorice, în vederea creării bazei documentare a acestora şi a fundamentării programelor de
cercetare, salvare, protejare, dezvoltare şi valorificare a lor.
11.2.4 Program şi acţiuni de protecţie şi gestiune a patrimoniului construit (antropic) mobil
(muzee şi colecții muzeale)
Acţiuni necesare pentru protecţia şi gestiunea patrimoniului mobil:
 Abordare prin proiecte intersectoriale şi transdisciplinare, care să pună în relaţie
patrimoniului cultural mobil cu turismul şi industria hotelieră, precum şi cu alte servicii pentru
consumatorii de cultură;
 Creşterea rolului muzeelor şi a colecţiilor muzeale ca factor de coeziune socială;
 Dezvoltarea cooperărilor muzeelor şi a colecţiilor muzeale în plan regional (Regiunea 4
Sud - Vest Oltenia), naţional şi european;
 Dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale culturale şi cu şcolile pentru
realizarea unei educaţii pro-patrimoniu;
 Finanţarea din surse multiple a proiectelor de conservare/restaurare a bunurilor de
patrimoniu cultural mobil;
 Promovarea imaginii instituţiilor muzeale prin publicitate, publicaţii proprii şi străine,
manifestări ştiinţifice, prin internet, site propriu, prin organizarea de amploare naţională a
unor momente jubiliare din viaţa muzeului;
 Asigurarea bunurilor clasate în categoriile respective (colecţii şi bunuri din tezaurul
patrimoniului cultural local/judeţean/naţional);
 Îmbunătăţirea dotării muzeelor şi a colecţiilor muzeale (sisteme de expunere, mobilier,
dotări de echipamente video şi informatice, etc.);
 Achiziţionarea de bunuri culturale pentru îmbogăţirea patrimoniului cultural mobil;
 Construcţia/amenajarea unui muzeu dedicat vieţii şi operei lui Brâncuşi, cuprinzând
documente originale şi copii, fotografii, copii după operele reprezentative, filme documentare,
cărţi dedicate operei şi vieţii sale, etc.;
 Împrospătarea expoziţiilor permanente şi expuneri de tip caravană prin localităţi, astfel
încât acestea să fie cunoscute;
 Organizarea unor expoziţii temporare cu obiectele de patrimoniu cultural mobil din
depozitele muzeelor, pentru a face cunoscut publicului localnic întregul patrimoniu;
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 Stabilirea priorităţilor în restaurarea/conservarea bunurilor de patrimoniu cultural mobil
deţinute de muzee;
 Specializarea unor angajaţi ai muzeelor în marketing cultural şi în managementul
proiectelor culturale, pentru a asigura promovarea corespunzătoare a imaginii unităţilor
muzeale şi pentru a asigura finanţarea multiplă a proiectelor culturale;
 Organizarea în cadrul muzeelor a unor acţiuni culturale diverse, în parteneriat cu alte
instituţii culturale şi cu organizaţii neguvernamentale, chiar nelegate de profilul lor, pentru ca
publicul să perceapă unitatea muzeală drept una complementară unui centru cultural, ca pe
un factor de coeziune socială, ca pe un loc de convivialitate;
 Realizarea de schimburi muzeale internaţionale;
 Implementarea unui sistem performant de evidenţă informatizată, care să lege în reţea toţi
deţinătorii publici de bunuri culturale clasate în patrimoniul cultural naţional mobil.
11.2.5 Program de dezvoltare şi promovare a arheologiei industriale ca patrimoniu
Ideea muzeului de impresie a indus pe plan mondial lărgirea preocupărilor privind cercetarea
şi descoperirea procesului productiv prin intermediul arheologiei industriale precum şi
studiul evoluţiei teritoriului şi a imaginii sale. Această preocupare este rezultatul convingerii
care girează evoluţia conceptului de ―bun cultural‖: e imposibil să înţelegi sensul lucrurilor
izolat de context, în cazul acesta fiind fabrica, artizanatul, manufactura şi toate instrumentele
utilizate în procesul de producţie.
Arheologia industrială a apărut ca disciplină în contextul cultural englez al anilor 1950 sub
impulsul primelor studii dedicate revoluţiei industriale.
Decisive în afirmarea acestei discipline au fost în anii ‗60 apariţia publicaţiei ―Journal of
Industrial Archaelogy‖ şi a primului proiect de parc-muzeu, Coalbrookdale în Anglia.
Arheologia industrială este o disciplină relativ nouă, care interacţionează cu economia,
urbanismul şi istoria artei. Pe de o parte sunt concentrate interesele care se ocupă de
conservarea şi protejarea spaţiilor productive abandonate, pe de altă parte, edificiul industrial
este privit ca un document neintenţionat pentru studiul interdisciplinar.
Obiectul de patrimoniu industrial, ca document, poate oferi răspunsul la o serie de întrebări
privitor la condiţiile de lucru, inovaţie tehnică, mod de producţie, mecanism administrativ.
Printre operaţiunile destinate conversiei acestor situri putem aminti: Oraşul bumbacului
Lowell lângă Massachussetts, Satul-fabrică Grand Hornu în Belgia, reutilizarea
stabilimentului Fiat în Torino, recuperarea complexului de morărit Stucky în Veneţia sau
Docurile Londoneze.
Acţiuni necesare pentru dezvoltare şi promovare a arheologiei industriale şi tehnice:
 Studiul evoluţiei tehnicilor, tehnologiilor şi activităţilor industriale pentru cercetarea
potenţialului oferit de patrimoniul tehnic şi arheologia industrială;
 Stabilirea elementelor şi locurilor cu memorie tehnică şi a celor de arheologie industrială;
 Cercetarea tehnologiilor populare tradiţionale şi a activităţilor tehnologice asociate;
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 Studiul potenţialului oferit de tehnologia mulinologica (zona vechilor ciuturi, mori de apă şi
pive din Arcani sau din satul Găleşoaia, comuna Câlnic (moară cu şase ciuturi – acum la
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului) – azi dispărută dar păstrată ca memorie a locului);
 Promovarea la nivel de memorie a locului, patrimoniul tehnic (podul de peste Jiu din 1894);
 Studiul arheologiei industriale al zonelor şi obiectivelor miniere - conversia acestora în alte
funcţiuni (spaţii neconvenţionale expoziţional – culturale, zone de sport şi agrement nautic
prin inundare, parc de căţărare, etc.)
 Introducerea liniei ferată îngustă „Cloşanul‖ între Târgu Jiu şi Cloşani (în lungime de cca 69
km). Cloşanul – linie îngustă iniţial necesară exploatărilor forestiere, ce ar putea fi astăzi
valorificata turistic;

11.3 Programe şi acţiuni de valorificare ale patrimoniului cultural
Prin patrimoniul cultural imaterial se înţelege ansamblul de practici, reprezentări, expresii,
cunoştinţe, abilităţi pe care comunităţile, grupurile şi indivizii le recunosc ca făcând parte din
moştenirea lor culturală, transmisă din generaţie în generaţie şi recreată în permanenţă.
Patrimoniul cultural imaterial se regăseşte în special în următoarele domenii:


tradiţii şi expresii orale, principalul lor vector fiind limba;



artele spectacolului;



practici sociale, ritualuri şi evenimente festive;



cunoştinţe şi practici legate de natură şi univers;



artizanatul tradiţional.

11.3.1 Promovarea de ―locuri cu memorie‖ ca mesaj cultural
 Radiografia şi stabilirea ―locurilor cu memorie‖ în judeţ (istorice, antropologice, memoriale,
bazate pe tradiţii orale şi imateriale, etc.) şi promovarea prin proiecte specifice culturale şi
turistice;
 Redescoperirea valorilor culturale materiale şi imateriale (legende, istorii urbane, etc.) şi
integrarea acestora într-un sistem de vizitare judeţean/local (cu posibilitatea de extindere în
teritoriul naţional şi în vecinătate);
 Educaţia populaţiei pentru înţelegerea şi păstrarea aspectelor importante de peisaj cultural
(tradiţii, obiceiuri, cutume locale, practici, expresii, cunoştinţe, abilităţi, accesorii, artefacte,
obiecte şi spaţii culturale asociate acestora, etc.);
 Valorificarea turistică a peisajului cultural prin evenimente organizate în spaţiu public, prin
promovarea în mass-media, etc.;
 Identificarea ―germenilor morfostructuraIi‖ de patrimoniu cultural şi promovarea lor ca
unităţi de peisaj cultural referenţiale (peisaj agricol, lacustru, montan specific, imagini
caracteristici pe anotimpuri, etc.).
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11.3.2 Protecţia şi conservarea patrimoniului şi peisajului cultural
 Identificarea, documentarea, cercetarea şi inventarierea diverselor elemente ale
patrimoniului imaterial, necercetate până în prezent, în parteneriat cu animatori culturali de la
nivelul comunităţilor locale;
 Realizarea „inventarului” judeţului în sensul prevăzut de Convenţia UNESCO privind
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, pentru patrimoniul neinventariat încă;
 Actualizarea permanentă a inventarelor, pentru a putea fundamenta politicile de
prezervare, protecţie şi promovare;
 Transmiterea în forme autentice a conţinuturilor specifice, îndeosebi prin realizarea de
programe în cadrul sistemului de educaţie formală şi informală, ceea ce va asigura
revitalizarea continuă a diverselor domenii ale patrimoniului imaterial;
 Organizarea unor proiecte speciale de formare a artizanilor şi a creatorilor populari pentru
însuşirea tehnicilor, materialelor şi formelor de expresie tradiţionale, pentru îmbinarea
acestora cu designul modern, pentru prezervarea autenticităţii şi pentru stimularea
creativităţii şi inovării;
 Corelarea cadrului de organizare a educaţiei permanente a adulților, cu cel al formării în
domeniile specifice culturii tradiţionale, în ceea ce priveşte acreditarea/autorizarea
furnizorilor de educaţie;
 Protejarea, prin lege, a dreptului de proprietate intelectuală al comunităţilor asupra formelor
de expresie tradiţionale care le exprimă identitatea spirituală (cadru care va proteja artizanii
şi pe creatorii populari);
 Protejarea originalităţii creaţiilor, a produselor artizanale şi a celorlalte componente ale
patrimoniului imaterial (de exemplu, medicina tradiţională), în raport cu practicile de piraterie
şi de contrafacere (implicit, vor fi protejaţi şi consumatorii lor, ceea ce va determina
dezvoltarea pieţei de referinţă);
 Susţinerea protecţiei creatorilor de artă prin reducerea fiscalităţii sau chiar prin fiscalitate
stimulativă pentru producţie şi comercializare, asistenţă şi consultanţă pentru accesul la
fonduri europene;
 Organizarea, în contexte culturale adecvate, a unor dialoguri cu creatorii populari, pentru a
cunoaşte problemele cu care se confruntă, cât şi pentru informarea lor privind tendinţele
lumii, ale Europei (având drept ţintă susţinerea viabilităţii patrimoniului imaterial din Gorj şi
din România);
 Realizarea unei reţele multifuncţionale nu numai la nivel judeţean şi regional, ci și la nivel
local (muzee etnografice, şcoli populare de artă, ansambluri folclorice, alte aşezăminte
culturale, ONG-uri, etc.), care să potenţeze capacităţile creative şi iniţiativele de valorizare şi
de reinserţie a patrimoniului imaterial în coordonatele vieţii comunitare;
 Demersuri pentru construirea unor sedii şi site-uri proprii (acolo unde nu există), pentru
instituțiile cu activitate culturală.
11.3.3 Program şi acţiuni de integrare şi gestionare a sistemului aşezămintelor culturale
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 Crearea, la nivelul Consiliului Judeţean, a unui centru de resurse şi de asistenţă pentru
elaborarea de programe şi proiecte susceptibile de a fi finanţate din programe structurale şi
operaţionale (în susţinerea propunerii realizate prin Strategia Culturală a Judeţului Gorj, de
înfiinţare a Departamentului de marketing şi management cultural şi turistic, cu atribuţii
principale de coordonare a activităţii instituţiilor şi aşezămintelor culturale, elaborarea de
programe culturale unitare şi accesarea de fonduri necesare realizării strategiei culturale a
judeţului).
 Înfiinţarea (conform propunerii realizate prin Strategia Culturală a Judeţului Gorj) în
parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a unui Centru naţional de
informare şi promovare turistică a Gorjului, pe tiparul celor din Prahova, Cluj, Braşov, Vâlcea.
 Suplimentarea numărului de clase externe ale Şcolii Populare de Arte, plasate şi în mediu
rural, având ca obiect de activitate păstrarea tradiţiilor şi a meşteşugurilor;
 Construirea unui site propriu pentru casele de cultură şi aşezămintelor culturale;
 Organizarea unor programe jubiliare cu vizibilitate naţională;
 Dotarea tuturor aşezămintelor cu echipament modern de practică culturală;
 Creşterea capacităţii instituţionale prin redefinirea şi completarea funcţiilor tradiţionale a
aşezămintelor cu noi funcţii şi responsabilităţi (prin diversificarea funcţiilor aşezămintelor de
cultură, aceste instituţii să devină „puncte de acces universal comunitar‖ - concept
european);
 Promovarea turismului cultural ecumenic şi a agroturismului, participarea la procesul de
educaţie artistică şi civică, la nivelul de pregătire generală a populaţiei rurale, contribuind la
reducerea fenomenelor de devianţă şi la consolidarea coeziunii sociale;
 Înfiinţarea de „centre multifuncţionale‖culturale ecumenic, atât în mediul rural, cât şi în cel
urban, cu activităţi de diversificarea şi îmbogăţire a patrimoniului artistic , descoperirea de noi
talente, motivarea tinerilor de a păstra şi de a dezvolta tradiţiile, organizarea de târguri,
tabere de creaţie, programe de formare continuă, cursuri, manifestări ştiinţifice etc.

11.3.4 Program şi acţiuni de promovare a culturii scrise, lecturii publice şi a bibliotecilor
 Introducerea informaţiilor în sistem electronic (inclusiv audiovizualul) şi adaptarea
bibliotecilor la cerinţele utilizatorilor moderni (informatizarea activităţilor şi a serviciilor de
bibliotecă);
 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă prin susţinerea din resurse publice a
achiziţiei de unităţi bibliotecare (cărţi, publicaţii, fonograme, videograme, opere multimedia);
 Înfiinţarea de filiale ale bibliotecilor publice şi a unor bibliobuze pentru populaţia
dispersată din judeţ, din localităţile mici şi izolate;
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 Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de bibliotecă, inclusiv prin constituirea de
biblioteci digitale accesibile on-line şi off-line;
 Realizarea în oraşe a bibliotecii-mediatecă, în care bunurile culturale sunt reproduse şi
stocate pe o varietate de medii, cu unităţi de bibliotecă în format tradiţional (cărţi, reviste,
ziare, alte publicaţii) dar şi în format video, electronic şi multimedia;
 Realizarea unei misiuni complexe a bibliotecii în comunitatea locală – centru de acces la
bunuri culturale, centru de sprijinire a învăţământului de cultură generală (prin furnizarea de
informaţii celor care studiază, indiferent de vârstă), centru de informare comunitară, centru
de educaţie independentă (pentru persoanele care parcurg forme de învăţământ paraşcolar),
centru de cercetare (pentru cei cu preocupări ştiinţifice), factor de păstrare a memoriei
colective (prin cărţile de patrimoniu deţinute) şi cale de acces al preşcolarilor spre consumul
de bunuri culturale;
 Perfecţionarea profesională a bibliotecarilor şi a specialiştilor şi salarizarea bibliotecarilor
corespunzător statutului lor social şi cultural;
 Realizarea unui portal al tuturor bibliotecilor publice, realizat de către Biblioteca
Judeţeană ”Christian Tell” Gorj, cu o nouă perspectivă a dezvoltării şi modernizării acestor
instituţii;
 Realizarea de parteneriate cu bibliotecile din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, precum şi cu
bibliotecile din localităţile înfrăţite.
11.3.5 Program şi acţiuni de susţinere a artelor vizuale (artişti profesionişti sau amatori)
În categoria artelor vizuale sunt incluse operele din: sculptură, pictură, gravură, litografie,
artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene,
design, alte opere de artă aplicată, opere fotografice, precum şi orice opere exprimate printrun procedeu analog fotografiei.
Susţinerea Programelor de tip “Ars amatoria”, prin:
 Abordarea parteneriatelor cu aşezămintele de cultură şi şcolile din judeţ;
 Protecţia drepturilor de autor;
 Susţinerea creatorilor prin toate formele: organizare expoziţii, alcătuirea de cataloage
individuale şi de grup, tabere de creaţie etc.;
 Stimularea creativităţii şi a dialogului intercultural prin organizarea de evenimente judeţene
şi interjudeţene (festivaluri, inclusive naţionale, tabere de creaţie etc.).;
 Susţinerea mobilităţii şi facilitarea contactelor directe dintre artiştii locali şi din alte judeţe,
cât şi din afara graniţelor;
 Consultarea permanentă şi implicarea directă a artiştilor la elaborarea politicilor şi la
formularea obiectivelor strategice pentru domeniul artele vizuale;
 Creşterea interesului publicului pentru artele vizuale prin înfiinţarea unor noi galerii, care
să permită organizarea unor expoziţii temporare de grup şi personale pentru artiştii plastici
neprofesionişti;
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 Intensificarea dialogurilor cu aşezămintele de cultură, pentru depistarea de spaţii
expoziţionale (interioare sau exterioare în spaţiul public) în oraşe şi comune;
 Creşterea audienţei publicului la evenimentele de profil pentru stimularea consumului de
artă, formarea gusturilor şi educarea sensibilităţii la nivelul diverselor categorii de populaţie;
 Tipărirea unor albume de artă ale artiştilor locali (decedaţi sau în viaţă);
 Spaţiile expoziţionale accesibile atât artiştilor profesionişti, cat şi amatorilor;
 Organizarea de expoziţii personale şi de grup la galeriile expoziţionale, în spaţii
neconvenţionale şi alternative, precum şi în Case de Cultură şi Cămine Culturale, pentru
creşterea accesului publicului la acest tip de artă şi pentru formarea gustului pentru artele
vizuale;
 Organizarea de expoziţii în oraşe din ţară, precum şi în oraşele europene înfrăţite cu
oraşe din judeţ, pentru promovarea imaginii culturale pe plan naţional şi continental;
 Creşterea forţei structurilor asociative ale creatorilor din domeniul artelor vizuale
(creşterea numerică şi susţinere activă a îmbunătăţirii legislaţiei în domeniul artelor vizuale);
 Dezvoltarea de parteneriate cu alte Filiale, respectiv asociaţii, concretizate prin tabere de
creaţie şi prin expoziţii interjudeţene sau tipărirea de albume de artă regionale, în urma unei
cooperării cu artiştii din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia;
 Realizarea de parteneriate cu instituţii publice de cultură sau private, precum şi cu
autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene pentru organizarea unor acţiuni de marcă
a judeţului (festival al artelor, desfăşurat într-un cadru neconvenţional, căruia i se poate da
un nume care să devină a tradiţie şi o adevărată emblemă a judeţului Gorj);
 Introducerea unor noi tipologii şi abordări ale artei de tip neconvenţional pentru atragerea
publicului tânăr:
 expoziţii în spaţii neconvenţionale (galerii şi cratere de mina, platforme industriale, turnuri

de apa, etc.);
 teatru neconvenţional în principalele scuaruri din oraşe;
 târgul meşterilor populari, în anumite amplasamente stabilite;
 festival de film documentar, cu expunere în aer liber;
 concerte de muzică (simfonică, rock, fanfară şi muzică populară) în aer liber (în scuaruri

şi în parcuri);
 expoziţii de video-art, hapening-uri, instalaţii, landart (folosind potenţialul peisajului

agricol), instalaţii de sunet şi lumina;
 salon expoziţional judeţean / interjudeţean de artă;
 festivaluri (de umor, brake-dance, teatru, muzică tradiţională, etc.).

11.3.6 Program şi acţiuni de promovare, revitalizare şi revigorare a artelor spectacolului
(activității teatrale şi muzicale)
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În categoria de arte ale spectacolului sunt incluse spectacolele de teatru (dramatic şi de
păpuşi, numit şi de animaţie), spectacolele muzicale (operă, operetă, estradă, revistă,
simfonice, pop, music hall), spectacole coregrafice şi spectacole folclorice (muzică, dans,
teatru), realizate de artişti profesionişti sau amatori.
 Cofinanţarea (Consiliile Judeţene, Consiliile Locale şi sponsorizări) în unele proiecte
teatrale, muzicale, ale culturii tradiţionale populare, etc.;
 Organizarea unor festivaluri modulare (cu mai multe evenimente) cu arii diferite de
mobilizare a forţei artistice, care va multiplica evenimentele în toate zonele judeţului, inclusiv
în zonele unde artele pătrund mai greu;
 Schimbarea modului de organizare a instituţiilor de spectacole (ex. din teatru de
repertoriu, în teatru de proiecte);
 Susţinerea mobilităţii artistice, prin acordarea de stimulente materiale şi de alte facilităţi
artiştilor care nu au domiciliul în judeţ;
 Cultivarea trăsăturilor distinctive ale artelor spectacolului şi în special inovarea,
originalitatea formelor de expresie scenică, în paralel cu celebrarea excelenţei artistice;
 Crearea în jurul teatrului a unui nucleu care să favorizeze întâlnirea creatorilor, artiştilor,
producătorilor, criticilor dramatici şi a segmentelor de consumatori specifice: simpozioane,
ateliere teatrale, întâlniri anuale cu publicul, cenaclu de dramaturgie;
 Utilizarea intensivă a sediilor în direcţia multiculturalităţii, astfel încât instituţia să aibă o
atractivitate sporită;
 Susţinerea unor festivaluri naţionale de creaţie teatrala (cu periodicitate - eventual
bienală);
 Organizarea unor programe aniversare, de amploare naţională, cu ocazia diferitelor
aniversari, comemorări, etc.
 Utilizarea mai eficientă a resurselor existente, precum: noi talente, noi parteneriate, noi
tehnologii;
 Flexibilizarea structurilor instituţionale şi a sistemelor de ocupare, care să favorizeze
mobilitatea profesională şi dinamismul colectivului artistic;
 Stimularea talentelor şi a creativităţii printr-un sistem stimulativ de remunerare, care să
permită recunoaşterea valorii;
 Identificarea altor spaţii – săli multifuncţionale sau spaţii neconvenţionale – care să fie
utilizate, prin diverse forme de parteneriate, şi pentru spectacole;
 Trecerea de la finanţarea preponderent publică, la finanţarea din surse multiple publice şi
private, centrale şi locale;
 Mai bună integrare a teatrului în viaţa comunitară;
 Susţinerea organizării de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi interpretare naţionale şi
la nivel regional/local;
 Susţinerea cu prioritate a proiectelor care vizează organizarea de turnee şi microstagiuni
în zonele/localităţile în care nu există colective artistice permanente;
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 Stimularea comunicării interculturale şi a proiectelor cu valenţe multiculturale, prin
organizarea de turnee în alte ţări şi prin participarea artiştilor şi a colectivelor la evenimente
internaţionale, precum şi prin turnee ale unor colective artistice străine în judeţ;
 Organizarea unor programe aniversare cu vizibilitate naţională şi europeană;
 Utilizarea mai eficientă a resurselor şi noilor talente, în spectacole de amatori;
 Extinderea parteneriatelor cu aşezămintele de cultură în scopul susţinerii unor spectacole
care să aducă venituri proprii;
 Susţinerea cu prioritate din fonduri publice, a proiectelor care răspund cerinţelor privind
calitatea, inovarea, diversitatea de oferte şi forme de exprimare, diversificarea, creşterea şi
fidelizarea audienţelor, educaţia tinerilor şi educaţia pentru artă etc.;
 Concerte-lecţie în şcoli, pentru cultivarea gustului muzical de la vârste fragede;

11.4 Programe şi acţiuni cu referire la industriile culturale
Industriile culturale desemnează activităţile de (re)producere şi de distribuire pe scară largă a
bunurilor simbolice, a căror valoare economică primară derivă din valoarea lor culturală.
Acest sector poate include atât industriile culturale clasice (radiodifuzare, televiziune, film,
editare, producere de fonograme şi videograme) şi „noile‖ tipuri de industrii (design,
multimedia), cât şi „artele tradiţionale‖ (arte vizuale, artizanat, artele spectacolului, literatură
etc.).
11.4.1 Program şi acţiuni de îmbunătăţire a statutului social şi economic al creatorului şi
artistului
 Susţinerea IMM-urilor culturale prin programe prioritare în cadrul strategiilor şi programelor
de dezvoltare durabilă;
 Revizuirea mecanismelor de acordare a ajutorului de stat pentru producţia de bunuri şi
servicii culturale;
 Sprijinirea IMM-urilor din domeniu în funcţie de situaţia specifică din diverse regiuni şi
zone geografice;
 Atragerea investiţiilor private prin acordarea de facilităţi fiscale;
 Încurajarea parteneriatului public-privat;
 Accesul extins la fonduri operaţionale şi structurale;
 Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare;
 Formarea resurselor umane.
11.4.2 Program şi acţiuni de promovare a unor mecanisme eficace de protejare a
proprietăţii intelectuale
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 Respectul drepturilor creatorului şi ale artistului, cu accent pe măsuri referitoare la drepturi
şi libertăţi fundamentale, precum şi pe măsuri specifice de stimulare a capacităţilor creative
şi de valorizare a creaţiilor (crearea de fonduri de achiziţii de opere, comenzi, organizarea de
evenimente culturale la nivel naţional, regional sau local);
 Protecţia drepturilor de autor şi protecţia socială a liber-profesioniştilor;
 Protecţia creatorului în raporturile de muncă (norme privind condiţiile de muncă specifice,
crearea de locuri de muncă în învăţământ, muzee, biblioteci, centre de cultură pentru artişti);
 Stimularea creatorilor şi artiştilor independenţi prin premii, festivaluri, gale, expoziţii,
itinerarii culturale.
11.4.3 Program şi acţiuni de facilitare a accesului la produsele culturale şi stimulare a
consumului acestora
 Cooperarea susţinută între autorităţile cu atribuţii şi competenţe în domeniu;
 Colaborarea între autorităţi şi organismele titularilor de drepturi;
 Formarea profesională a specialiştilor implicaţi în acţiunile de urmărire, control şi
sancţionare;
 Educarea publicului în respectul drepturilor de autor;
 Compatibilizarea sistemelor de marcare a produselor româneşti cu cele utilizate în alte ţări;
 Ajutorul de stat pentru achiziţie, consolidarea şi diversificarea reţelelor de difuzare a
produselor culturale;
 Educaţia consumatorului de cultură, prin programe comune cu sistemul educaţional şi de
formare continuă, precum şi cu mass-media.
11.4.4 Program şi acţiuni de susţinere a industriei culturale religioase
Industria culturală religioasă se referă la bunurile materiale şi spirituale, precum şi la
instituţiile implicate în comunicarea acestor valori către comunitate, respectiv a artelor şi
meşteşugurilor de cult, cărţilor cu tematică religioasă, presa religioasă, industriile de cult şi
turismul religios (monahal). Bunurile industriei culturale religioase fac parte din patrimoniul
cultural naţional material imobil şi mobil (imobile de cult şi anexele acestora, obiecte şi
veşminte de cult) şi imaterial (practici de cult, ideologia religioasă). Cultura religioasă
cuprinde totodată: artele şi meşteşugurile de cult, cărţile cu tematică religioasă (pentru
lectură, nu pentru practicile de cult), presa religioasă, industriile de cult şi turismul religios
(monahal).
Acest program poate fi promovat prin următoarele acţiuni:
 Menţinerea unui climat favorabil de funcţionare a cultelor, recunoscute legal, în vederea
desfăşurării unei vieţi culturale religioase normale;
 Cunoaşterea, salvarea, protejarea dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural eclezial;
 Reactivarea şi promovarea meşteşugurilor ecleziale în mănăstiri.
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 Cultivarea dialogului între culte, menţinerea unor relaţii de înţelegere între subiecţi;
 Cooperarea între aşezămintele de cult şi instituţiile culturale laice;
 Stimularea artei cu tematică sau de inspiraţie religioasă a creatorilor ecleziaşti sau mireni;
 Protejarea, conservarea-restaurarea patrimoniului cultural eclezial;
 Înfiinţarea sau reînfiinţarea unor laboratoare de conservare şi restaurare a patrimoniul
eclezial, cu personal şi dotare corespunzătoare exigenţelor actuale;
 Realizarea unor noi obiective de patrimoniu cultural bisericesc – muzee, colecţii, biblioteci,
care să pună în valoare moştenirea culturală şi creaţia contemporană din domeniul cultelor;
 Sprijinirea comunităţilor locale la construirea de noi lăcaşuri de cult (acolo unde este nevoie);
 Activităţi cu caracter social-filantropic ale cultelor, în vederea întăririi funcţiei sociale a
acestora;
 Diversificarea ofertei cultural-educative a cultelor, realizată cu forţe proprii şi în parteneriat
cu instituţiile laice de învăţământ şi de cultură, cu organizaţii neguvernamentale culturale;
 Promovarea valorilor patrimoniului eclezial şi ale artelor religioase, în cadrul unor programe
culturale şi turistice, pe plan regional, naţional şi internaţional;
 Promovarea patrimoniului cultural eclezial gorjean, prin postul de televiziune local, prin
TRINITAS TV al Bisericii Ortodoxe Române;
 Reactivarea, păstrarea şi promovarea meşteşugurilor ecleziale în mănăstiri: pictură, ţesut,
cusut, sculptură în lemn, croitorie, suveniruri religioase.
11.4.5 Program şi acţiuni de dezvoltare a industriei multimedia (fonograme şi videograme)
„Multimedia‖ presupune informaţie integrată, care combină conţinuturi în diferite formate
(text, imagini statice şi în mişcare, sunet, grafică, animaţie etc.) şi care de obicei este
accesibilă furnizată către un calculator personal. Această industrie s-a dezvoltat la punctul de
convergenţă între serviciile audiovizuale, film, noile tehnologii ale informaţiei, telecomunicaţii.
Aceste noi tipuri de industrii culturale au înregistrat cea mai mare creştere în raport cu
celelalte industrii culturale, atât la nivelul ofertei, cât şi la nivelul cererii.
Facilitat de dezvoltarea, modernizarea şi convergenţa reţelelor de comunicaţii (cablu TV,
telecomunicaţii, Internet), fiind axat pe jocuri şi pe divertisment, realizate şi comercializate
numai pe bază de licenţă, consumul de produse multimedia este în continua creştere.
Producţia şi distribuţia fonogramelor (discuri, casete audio, CD, mini-disc, etc.) au cunoscut o
dezvoltare fără precedent, cu producţii internaţionale şi româneşti, chiar daca nu întotdeauna
au fost promovate adevăratele valori (folclor tradiţional autentic).
Programul poate fi promovat prin următoarele acţiuni:
 Stimularea creaţiei muzicale prin extinderea mecanismelor de ajutor de stat la debuturile
din domeniu;
 Facilitarea accesului unor categorii de public la genuri muzicale de nişă (operă, muzică
simfonică, muzică corală etc.), prin susţinerea producţiei de asemenea opere (prin
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mecanisme de „ajutor de stat‖, parteneriate public-privat, coproducţii internaţionale,
cooperare regională ş.a.);
 Protecţia unor categorii de consumatori (minorii) faţă de videograme şi produse multimedia
care le pot afecta dezvoltarea fizică, psihică şi mentală (prin clasificarea şi semnalizarea
corespunzătoare a produselor şi prin controlul modului în care sunt comercializate/închiriate);
 Diminuarea pirateriei (devenită transnaţională) în domeniul fonogramelor, videogramelor şi
multimedia, prin întărirea controlului în acest domeniu;
 Educarea gustului publicului prin organizarea unor prelegeri, pentru tineri (elevi de
gimnaziu şi de liceu), realizate de către producători/comercianţi de fonograme, ideograme şi
multimedia în parteneriat cu instituţiile locale (muzeu, licee de Artă, Şcoala Populară de Arte
şi Meserii, Teatre, case de cultură şi cămine culturale, alte instituţii publice de cultură locale,
judeţene sau din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia);
 Cooperarea în acest domeniu între localităţile înfrăţite şi cooperarea regională cu celelalte
judeţe din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia.
11.4.6 Program şi acţiuni de susţinere a industriei filmului (producţia, difuzarea şi
exploatarea cinematografică - filme artistice şi documentare)
 Susţinerea şi lansarea unor producători locali de filme artistice sau documentare şi
utilizarea sistemului de e-cinema (cinematograf electronic) şi d-cinema (cinematograful
digital) pentru vizionarea de public în sălile de cinema, pentru păstrarea efectului de
socializare;
 Susţinerea unor manifestări şi festival de filme documentare istorice, etnografice,
antropologice şi de turism;
 Accesibilitate la filmul cinematografic al tuturor categoriilor de public, prin identificarea de
soluţii alternative pentru zonele în care sălile de cinematograf sunt închise sau nu pot
funcţiona din motive de rentabilitate (realizarea unor programe de tipul „Cinematograful la
sate‖, caravane cinematografice, construcţia de spaţii multifuncţionale care să permită şi
proiecţia de filme în exterior, etc.);
 Pregătirea producătorilor şi difuzorilor din industria filmului pentru utilizarea noilor
tehnologii (e-cinema şi d-cinema), în scopul diversificării ofertei şi al facilitării accesului
publicului la spectacolul cinematografic;
 Înfiinţarea de cinecluburi (dotate cu tehnologie e-cinema) în cadrul unor aşezăminte de
cultură, cinemateci
 Utilizarea unor soluţii alternative la lipsa sălilor de cinema (săli de teatru, săli de festivităţi
ale liceelor - destinate unui program de educaţie cinefilă, etc.);
 Realizarea, prin parteneriat public-privat, a unor filme documentare privind istoria, cultura,
etnografia şi turismul din judeţul sau chiar monografice – pentru diverse localităţi;
 Cooperarea între localităţile înfrăţite şi cooperarea regională cu celelalte judeţe din
Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia pentru realizarea unui program de producţie şi de difuzare a
filmelor, precum şi de educaţie cinefilă.
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11.4.7 Program şi acţiuni de revitalizare a serviciilor audiovizuale ca instrument de
comunicare interculturală şi de promovare a diversităţii culturale
Alături de comunicarea interculturală şi de promovare a diversităţii culturale, serviciile
audiovizuale asigură noi idei şi forme de exprimare, precum şi pluralismul de opinii.
Acest program poate fi promovat prin următoarele acţiuni:
 Creşterea calităţii şi diversităţii conţinuturilor programelor şi emisiunilor radiodifuzorilor,
precum şi a numărului de producţii locale ale mass-media audio-vizuale;
 Pregătirea radiodifuzorilor, elaborarea în comun cu aceştia şi cu sectorul telecomunicaţiilor
a unei strategii pentru trecerea la transmisia şi recepţia digitală (digital switch-over);
 Asigurarea adresabilităţii programelor radiodifuzorilor publici în funcţie de nevoile şi
aşteptările diverselor segmente de public;
 Creşterea valorii educative şi culturale a ofertei radiodifuzorilor publici;
 Difuzarea de opere europene şi româneşti;
 Susţinerea sectorului producătorilor independenţi;
 Cooperarea în domeniu între localităţile înfrăţite şi regională.
11.4.8 Program şi acţiuni de susținere a industriei culturii scrise, ca valoare de patrimoniu
cultural naţional mobil
 Susţinerea caracterului produselor culturale: cărţi şi reviste (literare şi ştiinţifice), ziare şi
cenacluri literare;
 Stimularea consumului de carte, prin diversificarea ofertei editoriale, corelarea ei cu
cerinţele cititorilor, diversificarea strategiilor de vânzare, campanii de promovare a lecturii şi a
consumului de carte – realizate în parteneriat de autorităţile publice, edituri şi structurile lor
asociative;
 Acordarea priorităţii editoriale, beneficiară şi a unui ajutor de stat, pentru editarea cărţilor
de debut, a lucrărilor de referinţă care susţin activitatea culturala judeţeana (dicţionare,
enciclopedii, monografii şi istorii culturale secvenţiale, etc.);
 Facilitarea/medierea cooperării între sectorul editorial şi sistemul educaţional pentru a
răspunde la nevoile populaţiei şcolare şi curriculei specifice, diverselor niveluri de pregătire
formală şi continuă;
 Promovarea creaţiilor valoroase în paginile revistelor de cultură şi ştiinţă, sprijinind
debuturile;
 Găsirea unei formule viabile de organizare şi de funcţionare a revistelor culturale existente
care să permită o apariţie regulată (lunară/ trimestrială);
 Realizarea unui parteneriat al revistelor de cultură cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru
cunoaşterea şi sprijinirea cenaclurilor literare şcolare, publicarea creaţiilor valoroase ale
elevilor şi recrutarea de profesori colaboratori;
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 Lansarea de către revistele culturale a unor proiecte de cercetare prin care să se realizeze
cunoaşterea realizărilor din cultura scrisă, rezultatele cercetărilor fiind publicate în serial în
paginile revistelor, iar ulterior în volume;
 Susţinerea recunoaşterii CNSIS a editurilor existente, pentru atragerea specialiştilor şi din
alte regiuni ale tării şi sporirea prestigiului;
 Utilizarea editării de cărţi şi de reviste în format digital, pe Internet;
 Înscrierea unor membri din conducerea industriei culturale la cursuri de management al
proiectelor culturale;
 Realizarea de parteneriate public-privat şi privat-privat pentru asigurarea finanţării
revistelor culturale din surse multiple;
 Cooperarea între localităţile înfrăţite şi regională în domeniu cu celelalte patru judeţe din
Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia.

11.5 Programe şi acţiuni cu conţinut artistic, folcloric şi tradiţional
11.5.1 Program şi acţiuni de cercetare, conservare a fondului tradițional
 Cercetare şi arhivarea pe categorii, în vederea valorificării complexe a categoriilor de
componente tradiţionale folclorice (ceramică, covoare, ţesături, artizanat, cusături, creatori
de costum tradiţional, cioplitori şi lucrători în lemn, prelucrare rădăcini, împletituri, iconari,
alte meşteşuguri tradiţionale);
 Evaluarea, prelucrarea şi gruparea valorilor tradiţionale, pe principii specifice de arhivare;
 întocmirea fişelor pentru ansamblurile artistice tradiţionale şi grupurile folclorice
reprezentative;
 Cercetarea, păstrarea şi revigorarea tradiţiilor folclorice, consemnate în fondul tradiţional
arhivistic (cărţi, publicaţii, filme documentare);
 Cercetarea şi revitalizarea tehnologiei de obţinere a produselor tradiţionale locale (culinare,
etno-medicale, etc.);
 Culegerea de tradiţii şi publicarea acestora pentru promovare ( culegeri de folclor, basme,
povestiri specifice minorităţilor naţionale, snoave, ghicitori, vorbe de duh, zicale, etc.);
 Revitalizarea şi culegerea tradiţiilor şi elementelor antropologice legate de viaţa socială
rurală (naşterea, căsătorii, botezul, peţitul, sărbători, etc.), de semnificaţiile unor
ceremonialuri şi ritualuri, dar şi de viaţa socială modernă/contemporană urbană (poveşti
contemporane ale locului, cultură modernă şi legende urbane);
 Promovarea şi susţinerea tradiţiilor legate de meşteşuguri şi cutume tradiţionale
(construirea unei case, cules, cosit, arat, semănat, apicultura, pomicultura tradiţională,
medicina, etc.), precum şi momente ale vieţii rurale (şezătoare, clacă, etc.).
11.5.2 Program şi acţiuni de promovare a tradiţiilor locale
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 Realizarea unei baze de date computerizată, de stocare al informaţiilor cu referire la
tradiţii, obiceiuri, legende, muzica veche, etc.;
 Promovarea activităţii şi susţinerea Centului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale şi înfiinţarea de noi filiale în teritoriu, în zonele cu potenţial;
 Întocmirea arhivei de cultură imaterială locală, precum şi a unei colecţii reprezentative din
zona culturii materiale;
 Concretizarea rezultatelor cercetărilor prin publicaţii în cărţi sau reviste de specialitate,
comunicări ştiinţifice la simpozioane şi colocvii, expoziţii fotodocumentare, filme etnografice,
CD-uri, etc.;
 Realizarea de emisiuni care vor conţine ştiri, reportaje şi filme documentare cu subiecte
legate de păstrarea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor în colaborare cu posturile de
televiziune locală şi naţională;
 Editarea broşurilor şi CD-urilor cu cercetările făcute despre creatorii şi meşterii populari,
despre obiceiurile şi tradiţiile etnofolclorice, cu materialele culese prin investigarea
păstrătorilor de folclor autentic;
 Organizarea de expoziţii, târguri şi tabere de creaţie populară, adresate creatorilor populari
şi susţinerea tinerilor, continuatori ai acestor tradiţii;
 Realizarea unui calendar cultural judeţean care să cuprindă un ciclu de manifestări
cultural-artistice specifice şi care să angreneze toate localităţile judeţului;
 Promovarea evenimentelor de tip caravana etno-culturală în locurile greu accesibile prin
spectacole folclorice, expoziţii, spectacole de teatru, vizionări de filme documentare,
programe de educaţie permanentă pe subiecte legate de păstrarea şi promovarea
obiceiurilor şi tradiţiilor în zonele respective.

11.5.3 Program şi acţiuni de cunoaştere, educaţie şi conştientizare a fondului artistic,
folcloric şi tradiţional
 Asistenţă de specialitate pentru toate instituţiile culturale din judeţ în vederea selectării,
protejării şi promovării valorilor autentice ale culturii populare;
 Implementarea, în cadrul aşezămintelor de cultură din judeţ, a unui program diversificat
care să răspundă cerinţelor de educaţie permanentă şi de formare profesională continuă;
 Cunoaşterea şi promovarea propriilor valori culturale în rândul populaţiei tinere din judeţ;
 Organizarea de programe de educaţie permanentă şi formare profesională continuă, de
programe pentru formarea interpreţilor şi creatorilor de artă tradiţională;
 Organizarea de spectacole, concursuri, expoziţii, târguri, manifestări cultural-distractive,
dialoguri culturale, etc.;

250

 Alcătuirea monografiei localităţilor, a ghidurilor turistice locale, a altor lucrări cu specific
cultural, precum şi a publicaţiilor cu caracter local;
 Popularizarea rezultatelor prin sisteme informatizate de comunicare, prin crearea unui site
permanent actualizat, tradus în mai multe limbi străine (cel puţin în limba engleză);
 Organizarea de întâlniri şi discuţii cu edilii şi administraţia zonelor respective, pentru
constituirea şi dezvoltarea colecţiei de bunuri care ilustrează cultura tradiţională;
 Sprijinirea organizării în cadrul comunităţilor locale a colecţiilor şi muzeelor săteşti
existente, precum şi promovarea altora în zone cu potenţial;
 Cunoaşterea şi promovarea multiplelor valori educative cuprinse în basmele şi poveştile
populare româneşti (dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii, a spiritului critic, a gustului estetic,
îmbogăţirea vocabularului), precum şi dezvoltarea imaginarului arhetipal, bazat pe modele
(în contradicţie cu imaginarul ideologic al mass-mediei de astăzi);
 Înfiinţarea unor clase externe cu o tematică diversă (iniţiere folclor, dans popular, olărit,
ţesut-cusut, canto popular), în diferite localităţi ale judeţului, care dispun de potenţial de
promovare a tradiţiei populare;
 Organizarea şi susţinerea unor cursuri de specialitate gratuite (privind însuşirea
metodologiei de cercetare de teren, stabilirea criteriilor de autenticitate), destinate
animatorilor culturali.
11.5.4 Promovarea produsului cultural şi multicultural prin turism durabil
 Sprijinirea dezvoltării vieţii culturale asociative, inter- şi multi-culturale;
 Organizarea de evenimente culturale în colaborare cu instituţii culturale care să reflecte
multiculturalitatea spaţiului tradiţional;
 Realizarea de evenimente culturale comune cu formaţiile de copii şi tineret, realizarea unor
culegeri de folclor, basme, povestiri specifice fiecărei minorităţi naţionale;
 Încurajarea dezvoltării proiectelor inter- şi multi-culturale;
 Realizarea unor proiecte de educaţie inter- şi multi-culturală, inclusiv prin atragerea de
fonduri externe;
 Achiziţionarea de patrimoniu specific minorităţilor naţionale (gospodării şi costume
tradiţionale) şi punerea lui în valoare prin expoziţii permanente şi temporare;
 Promovarea produselor culturale locale (inclusive cele culinare, etno-medicale, etc.) şi
integrarea în strategia de turism durabil;
 Elaborarea şi implementarea unei strategii de marketing cultural la nivelul judeţului;
 Înfiinţarea unei Agenţii judeţene/zonale pentru promovarea naţionala şi internaţionala a
ofertei şi patrimoniului cultural;
 Identificarea şi promovarea unor produse turistice specifice originale şi inedite pentru piaţa
turistică locala/naţionala;
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 Utilizarea noilor tehnologii în promovarea ofertei culturale, organizarea de turnee interne şi
internaţionale, elaborarea de materiale promoţionale privind patrimoniul cultural;
 Iniţierea de programe de colaborare cu mediul de afaceri şi încurajarea înfiinţării unei
structuri asociative pentru sprijinirea instituţiilor culturale; lobby pentru îmbunătăţirea
legislaţiei în domeniul cultural şi creşterea resurselor financiare acordate culturii, creşterea
unui fond cultural judeţean gestionat printr-o fundaţie comuna;
 Iniţierea unui program de dialog între actorii culturali şi mass-media, prin realizarea de
programe culturale comune turistice;
 Construirea unor puncte de informare, unul principal (de tip pilot - în centrul oraşului TârguJiu) şi altele secundare în teritoriu, precum şi de tip info-desk în cadrul unităţilor de cazare;
 Integrarea elementelor folclorice şi tradiţionale în toate traseele şi evenimentele turismului
durabil local (turism istoric, cultural, ecumenic, montan, speologic, balnear, turism rural,
agroturism, turism viticol, gastronomic, ecoturism, vânătoare şi pescuit, sporturi extreme,
turism educaţional, de afaceri, de tranzit).

11.6 Propuneri de infrastructuri complementare

11.6.1 Şcoli şi tabere artistice
 Tabere - Dezbatere, de cunoaştere a istoriei locale – Despre daci şi romani / Pe urmele
Voievodului Litovoi în tara Litua / Eteria şi Proclamaţia de la Padeş / Luptele şi istoria
Ecaterinei Teodorescu, etc.);
 Tabăra de Cercetaşi – orientată pe orientare turistica, speologie şi sporturi extreme;
 Tabăra lacustră – realizata prin inundarea craterelor şi a zonelor miniere deschise (acolo
unde este posibil), focalizată pe tradiţii legate de pescuit, sport nautic, jocuri acvatice, etc.;
 Tabăra ”La Ciuturi” – Parc mulinologic - bazat pe revigorarea tradiţiilor legate de morile
de apă şi pive (posibil de amplasat în satul Arcani unde exista o moara cu trei ciuturi
orizontale sau în satul Găleşoaia, comuna Câlnic, unde a existat o moară cu şase ciuturi,
ridicată din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe apa râului Tismana);
 Tabăra de ştiinţele naturii - cu specific de studiu al faunei, florei, geologiei locale şi
paleontologiei, (posibil legată de memoria lui Ion Popescu Voiteşti);
 Tabăra de speologie şi turism montan - în arealul Vâlcan-Motru şi Parâng-Olteţ, unde se
pot practica, la orice nivel de pregătire, indiferent de vârstă, o multitudine de activităţi ca:
alpinism, escaladă, drumeţie, cicloturism, mountain-bike, zbor cu parapantă, rafting,
scufundări în ape libere, caiac, speologie în peşteri şi avene, schi alpin, schi randonne, 4x4,
enduro, etc.;
 Tabăra Novacilor / Uriaşilor – bazată pe memoria etnografică, tradiţii, legende şi povesti
despre uriaşii jidovi sau novaci ai locului; tabăra poate fi susţinuta de Trupa de Păpuşari
profesionişti “Pinocchio”, singura din judeţ;
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 Tabăra literară Arghezi – bazată pe activitatea poetului Tudor Arghezi, precum şi pe opera
sa literară; se poate reface drumul prin Gorj al poetului şi iniţia un concurs literar pe teme
legate de viaţa şi activitatea acestuia (în funcţie de vârstă);
 Tabăra poveştilor şi basmelor populare locale - promovarea eposului folcloric, pentru
cei mici, prin prezentarea multiplelor valenţe educative şi a mesajelor educaţionale din
operele populare;
 Tabăra Balade populare şi trecut eroic în judeţul Gorj – susţinerea potenţialului
educaţional al folclorului şi al literaturii populare prin promovarea unor valori (morale,
culturale, estetice) şi a unor atitudini faţă de cultura tradiţională, prin metode active
participative (joc de rol, dramatizare, studiu de caz, proiect, dezbatere etc.) conduc la
formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi valori;
 Tabăra de sculptură - Ion Schmidt–Faur (1883 Znain – Cehia, 1934), important sculptor
originar din judeţul Gorj, cu o bogată activitate profesională şi didactică la nivel naţional;
 Tabăra de arhitectură - Jullius Doppelreiter (1878, Turnu Severin, 1954), la vârsta de 15
ani a fost dus de tatăl sau la Viena şi înscris la Şcoala de Construcţii şi Arhitectură, unde a
fost încredinţat arhitectului Anton Madele, în Primul Război Mondial s-a înrolat, a funcţionat
ca ajutor de primar al oraşului Târgu-Jiu, a proiectat mai multe clădiri reprezentative,
proiectate de arhitect, individual sau în colectiv.
 Tabără de tip Şcoală sportivă – în care se organizează întâlniri şi cursuri, cu sportivii
medaliaţi ai Gorjului;
 Şcoala Proverbelor şi Snoavelor - ca expresie a înţelepciunii omului simplu, manifestată
prin glumă şi vorbă de duh, prin care copiii descoperă reversul calităţilor eroilor din basm
(prostie, lenevie, viclenie, urâţenie), însuşiri criticate de popor în aceste istorioare cu tâlc;
 Şcoala Zicătorilor şi Strigăturilor – ”Judecată încifrată în metafore”, un adevăr ce
poate fi aplicat în diferite situaţii de viaţa, având funcţie formativă; ele declanşează în mintea
copilului un întreg şi complicat raţionament inductiv, contribuind la dezvoltarea gândirii
acestuia într-un mod plăcut.
 Reamenajarea taberelor de copii, tineret, studenţeşti în bazele vechi, dezafectate (Rânca şi
comuna Runcu);
 Şcoala muzicii olteneşti - bazându-se şi pe memoria personalităţilor locale precum Maria
Lătăreţu, Gheorghe Zamfir, şi cu sprijinul Şcolii Populare de Artă şi a ansamblurilor
tradiţionale, etc.
 Tabăra Şcolară „Sanitarii pricepuţi” – realizată în memoria personalităţilor ce au avut
influenţe considerabile în ceea ce priveşte modernizarea şi cercetarea în sistemul medical
din Gorj: Nicolae Hasnaș, Constantin Lupescu, Vlad Voiculescu şi Friederich Drexler;
 Tabără tematică „În căutarea picturilor rupestre din Judeţul Gorj” – tabără de
aventură istorică și drumeție, de redescoperire a picturilor rupestre de pe Valea Sohodolului.
11.6.2 Festivaluri, concerte şi spectacole
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Se vor continua şi susţine evenimentele clasice gorjene, precum: Zilele oraşului, Festivalul
Maria Lătăreţu, Festivalul internaţional al cântului şi portului popular, Festivalul Berii,
Festivalul Vinului, Zilele Recoltei, Fiii Satelor în diverse localităţi din Gorj, etc.
La acestea se pot adăuga:
 Festivalul măştilor şi costumelor populare sau Festivalul istoriei costumului gorjean

– pe baza tradiţiilor legate de confecţionarea măştilor şi a portul tradiţional gorjenesc, inclusiv
cel numit schileresc (de la Dincă Schileru – Skeleru, costum care a atras atenţia etnologilor);
 Festival: ”Epigrame, fabule şi proză memorialistică sentimentală despre oameni şi

întâmplări din Târgu-Jiu” bazat pe personalitatea lui Haralambie Stelian Sterescu (1910,
Târgu Jiu, 1978), profesor titular la Liceul „Tudor Vladimirescu‖ din Târgu-Jiu, autor de creaţii
satirice, umoristice şi dramatice, publicate sau reproduse pe scenă, de versuri, epigrame,
fabule, proză memorialistică sentimentală despre oameni şi întâmplări din Târgu-Jiul anilor
1925 – 1944, om de cultură şi animator al vieţii culturale şi artistice în şcoală, pentru
educarea şi iniţierea artistică a elevilor;
 Festivalul de film - Gheorghe Căldăruşe (1878, Bucureşti, 1945) stabilit la Târgu-Jiu încă

de tânăr, în 1926 termină de construit localul unui teatru-cinematograf, care între 1940-1949
avea să fie singurul spaţiu de spectacole al Târgu-Jiului; aici au rulat primele filme mute şi
sonor din oraş; a susţinut activitatea culturală prin crearea cadrului de manifestare, a sprijinit
desfăşurarea de activităţi culturale;
 ”Căluşarii Gorjului” – reintroducerea acestei tradiţii în circuitul folcloric cu specificul

gorjenesc respectiv, ca dans sacru ancestral cu rol terapeutic şi nuanţă ritual-magică,
îmbinând solemnul cu comunicativul;
 Târg de produse tradiţionale şi ecologice – bazat pe produse culinare şi produse locale;
 Târg hand-made – în localităţile în care există numeroşi artişti ce se îndeletnicesc cu
activităţi tradiţionale de ţesut, cusut, împletit nuiele, sculptură în lemn etc. (Tismana, Novaci,
Turceni, Arcani, Baia de Fier, Bărbăteşti, Bengeşti-Ciocadia, Bolboşi, Cătunele, Câlnic,
Peştişani, Polovragi, Runcu, Săcelu, Teleşti, etc.);
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11.6.3 Spaţii muzeale şi expoziţionale
În urma datelor transmise de Muzeul Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu‖, în ceea ce priveşte
sălile destinate publicului, muzeul dispune de spaţii unde sunt amenajate expoziţii
permanente cu o tematică adecvată funcţiei pentru care s-au creat şi spatii pentru expoziţii
temporare, simpozioane, evocări, lansări de carte etc. Sălile de expoziţii temporare sunt
moderne, au o estetica deosebita şi când e cazul, se efectuează mici reparaţii curente.
 Înfiinţarea unui muzeu/casă memorială George Uscătescu (1919, Creţeşti, Gorj - 1995,
Madrid) - filosof, estetician, eseist, poet şi sociolog român, membru de onoare din străinătate
al Academiei Române şi profesor universitar la Universitatea Complutense din Madrid, titular
al catedrei de filozofie care a fost a lui Ortega y Gasset şi a lui Eugenio D'Ors, a desfăşurat o
activitate enciclopedică abordând subiecte de cultură, estetică, filozofie, de istorie, politologie
etc.;
 Realizarea unor muzee - sate de vacanţă cu locuri de campare, inclusive prin strămutarea
unor case tradiţionale valoroase din punct de vedere arhitectural;
 Realizarea de noi muzee sau extinderea muzeelor de artă religioasă, din cadrul
mănăstirilor;
 Organizarea unui Muzeu memorial Brâncuşi – construcţie, amenajare sau conversie
funcţională într-un spaţiu de tip neconvenţional, pentru un muzeu dedicat vieţii şi operei lui
Brâncuşi, care să cuprindă documente originale şi copii, fotografii, filme documentare, cărţi
dedicate operei şi vieţii sale, etc.;
 Crearea unui Centru Regional European de arte tradiţionale;
 Înfiinţarea Muzeului de impresie / Arheologie industrială - a indus pe plan mondial
lărgirea preocupărilor privind cercetarea şi descoperirea procesului productiv prin intermediul
arheologiei industriale precum şi studiul evoluţiei teritoriului şi a imaginii sale;
 Expoziţie comemorativă – Iosif Keber (1897, Târgu-Jiu, 1989), pictor peisagist, a creat
peisaje inspirate de locurile în care a trăit, unele tablouri devenind documente artistice cu
imagini din Târgu-Jiul primei jumătăţi a sec. al XX-lea, a făcut din arta frescei o preocupare
materializată în mii de metri pătraţi de pictură bisericească (25 de catedrale şi biserici din
ţară şi străinătate), membru al Comisiei de pictura a Patriarhii Române;
 Expoziţie comemorativă - Valentin Bibescu (1880, Bucureşti, 1941), promotorul
introducerii în România a celor mai noi invenţii în domeniul locomoţiei: automobil, aerostat,
avion, democrat convins, un pionier al aviaţiei române şi un curajos patriot;
 Expoziţie comemorativă - Astronautică - Victor Daimaca (1892, Drobeta Turnul Severin,
1969), profesor astronom, născut în Drobeta Turnul Severin, dar care şi-a petrecut mare
parte din viaţă în Târgu-Jiu, acolo unde a realizat şi multe dintre descoperirile sale (a
descoperit cu un binoclu Göertz un total de 7 alte comete);
 Expoziţie Gorjul în miniatură – o expoziţie realizată cu machete la scara mica, în care
sunt prezentate elementele de patrimoniu natural, antropic şi cultural din judeţ – inclusiv
prezentarea rezervaţiilor şi a faunei şi florei respective, a monumentelor şi siturilor
arheologice; copiii se pot plimba printre exponate şi participa la confecţionarea machetelor;
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 Organizarea de târguri expoziţionale de folclor şi turism, naţionale şi internaţionale;
 Modernizarea şi transformarea Cimitirului Eroilor166 din Tg-Jiu, care poate deveni, la
fel ca în marile oraşe ale lumii, un spaţiu sacru şi, în acelaşi timp, un reper turistic major al
Gorjului. Acesta va trebui să cuprindă:
- câte un monument pentru: Regimentul 18 Gorj, Regimentul 7 Artilerie, Regimentul 36
artilerie şi pentru cei 62 de Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul, originari din Gorj;
- o Alee a Personalităţilor Militare, originare din Gorj (comandanţi de armată, busturi);
- o Esplanadă pe care să se desfăşoare toate ceremonialurile legate de evenimentele
importante din istoria Gorjului.
11.6.4 Amenajări sportive, de recreere, de distracţie
 Staţiune balneară mezo şi geotermală – Glogova;
 Utilităţi sanitare (sanatorii, SPA, centre de recuperare) pentru toate vârstele;
 Amenajarea de trasee pentru curse Off Road (agrement şi competiţii sportive) - în
carierele zonei Mătăsari – Rovinari – Motru;
 Parcuri de agrement nautic, prin reabilitarea zonelor miniere, inundarea golurilor şi
craterelor pentru a fi puse în circuitul turistic ca zone de agrement nautic; transformarea
luciurilor de apă în baze de agrement şi sporturi nautice – caiac, canoe, biciclete pe
apa/hidrobiciclete;
 Trasee de cicloturism, mountain-bike, ATV, enduro, etc., de diferite niveluri de
dificultate, amenajate în zona de deal şi zona submontană a judeţului;
 Skate, patinaj pe gheaţă sau pe role;
 Centru de agrement, prin transformarea lacului de acumulare din Sâmbotin;
 Construirea de Complexe Hotelier Balneare şi SPA-uri;
 Sat de vacanţă şi Centru vizitatori - crearea punctelor de informare turistică/elaborarea
de materiale informative (hărţi, pliante cu obiective turistice etc.);
 Cherhana şi restaurant cu specificul pescăresc – dezvoltarea unui zone turistice în
apropierea Hanului „Valea Tismanei‖ şi a păstrăvăriei existente;
 Amenajări de speologie şi turism montan - în zona de munte, unde se pot practica, la orice
nivel de pregătire, indiferent de vârstă, o multitudine de activităţi ca: alpinism, escaladă,
drumeţie, cicloturism, mountain-bike, zbor cu parapantă, rafting, scufundări în ape libere,
caiac, speologie în peşteri şi avene, schi alpin, schi randonne, 4x4, enduro, etc.;

166

Vezi propunerea generalului Constantin Ispas, Preşedinte al Asociației Veteranilor de Război,
Filiala Gorj.
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 Amenajări de turism piscicol şi cinegetic (urs, mistreţ, păstrăv) – în zona lacului de
acumulare Valea lui Iovan;
 Punct de informare pentru turismul cultural, istoric şi religios, se poate dezvolta în
localitatea Padeş;
 Han turistic – reactivarea hanului din Drăgoieni şi dezvoltarea unei zone de agrement şi

cazare în zonă;
 Drumul Neamţului – dezvoltarea unui traseu turistic de-a lungul acestuia, ca memorie a

locului (de-a lungul timpului a reprezentat o importantă arteră de comunicare între cele doua
provincii istorice fiind folosit şi pentru efectuarea unei intense activităţi comerciale), şi atractiv
pentru turismul montan datorită peisajului natural şi cultural (peisaj de transhumanţă);
 Amenajarea de observatoare plutitoare – posibil de amplasat în vecinătatea lacurilor (în

afara zonelor de protecţie), în craterele miniere (a obiectivelor miniere ce sunt posibil
inundabile) sau în bălţi formate în fostele cariere inundate de ape (Bălţile Moi, Balta Popii,
Balta de la Cocoreni, Abzeter, etc.);
 Dezvoltarea unui traseu speoturistic – Peştera Martel, Peştera Muierilor, Peştera

Polovragi, Peştera Cloșani (alături de peșteri și avene introduse în circuitul turistic sportiv și
de aventură, precum: Peștera Floriilor, Peștera Gura Plaiului, Avenul din fața lacului, etc.;
 Dezvoltarea de trasee tematice: traseul peşterilor, trase prin păduri dacice, traseu cetăţilor

dacice;
 Trasee cicloturistice: Târgu Cărbuneşti – Rânca, Berbeşti – Novaci – Rânca – Pasul

Urdele, Bumbeşti – Târgu-Jiu – Novaci, plaiurile de conace Pocruia-Tismana, Valea
Sohodolului – Vf. Arcanu etc.;
 Trasee de tracking şi foto-vânătoare (foto-hunting) – în zone cu un peisaj deosebit şi o

faună bogată – Parcul Naţional Defileu Jiului, Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional
Domogled – Valea Cernei, Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinţi;
 Amenajări pentru observarea păsărilor – turnuri de observaţie în Parcurile Naturale şi pe

traseele de migraţie ale păsărilor (Ruta III centro-european-bulgară - Bumbeşti-Jiu, TârguCărbuneşti, Albeni, Bălăneşti, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bustuchin, Crasna, Dănciuleşti,
Jupîneşti, Licurici, Logreşti, Muşeteşti, Prigoria, Roşia de Amaradia, Săcelu, Schela,
Scoarţa, Stejari);
 Trasee interactive pe punţi suspendate – în zonele montane;
 Caravane ANTREC şi amenajări pentru vizite interactive a gospodăriilor ţărăneşti unde

se obţin produse tradiţionale („Festivalul Răciturilor‖la Tismana şi Peştişani, Sărbătoarea
Castanelor la Polovragi, păstrăvul afumat de Tismana, brânzeturile de Novaci, vinul de piatra
din Runcu, ţuica de Baia, balmoşul de Rânca).
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11.7 Programe de organizare şi de dezvoltare durabilă – măsuri şi cadru
instituţional
În conformitate cu principiile dezvoltării durabile se acordă o importanță deosebită
patrimoniului, urmărindu-se păstrarea, valorificarea şi dezvoltarea creativă a acestuia.
Din această perspectivă apare necesitatea coordonării măsurilor de dezvoltare urbană/
regională/ teritorială care afectează patrimoniul şi crearea de strategii integrate pentru
protecţia acestuia.
Multe din oraşele Uniunii Europene se confruntă cu probleme legate de modalităţile de
protecţie şi integrare a patrimoniului existent, având în vedere că principalele procese
caracteristice în ultimul deceniu la nivel mondial îşi pun amprenta şi asupra componentei de
patrimoniu (relocarea activităţilor şi a populaţiei, atractivitatea sau pierderea atractivităţii unui
spaţiu, afectând şi elementele de patrimoniu, cu precădere clădiri, ansambluri, monumente,
spaţii urbane, situri arheologice).
Modificările induse de aceste fenomene şi-au pus amprenta asupra patrimoniului şi
teritoriului. Concomitent cu cerinţa de creştere a competitivităţii urbane/teritoriale, se pune
problema aplicării unor politici de protecţie a patrimoniului. Totodată, trebuie acordată atenție
modului în care actorii locali (publici şi privaţi) se implică activ în conservarea şi protejarea
patrimoniului (în toate componentele sale: natural, construit şi cultural), în vederea creşterii
atractivităţii oraşelor.
Din punct de vedere al politicilor de dezvoltare urbană, problemei protecţiei şi valorificării
patrimoniului, influenţei pe care o exercită asupra componentelor de dezvoltare, precum şi
necesității protecţiei mediului şi a peisajelor, li se acordă o atenție deosebită.
Din această perspectivă este esenţial ca teritoriile să poată să îşi formuleze şi să
implementeze cu succes concepte de dezvoltare care să ia în considerare şi elemente legate
de gestiunea patrimoniului.
11.7.1 Importanţa şi rolul conservării patrimoniului
Conservarea asigură menţinerea mărturiilor trecutului prin experienţa prezentului. Această
implică prezervarea, restaurarea sau adaptarea clădirilor vechi, respectiv a bunurilor de
patrimoniu (clădiri industriale, situri urbane, etc.).
Implicând percepţii şi abordări variate, conservarea urbană necesită înţelegerea şi
consilierea tuturor părţilor implicate în acest proces.
Conservarea a devenit un aspect urgent datorită simbolismului său cultural asociat valorii
istorice a unor bunuri.
Calităţile esenţiale ale conservării, precum aşezarea urbană, specificitatea locului, relaţii
interne, design, metode de construcţie şi materiale, sunt toate interrelaţionate şi contribuie la
formularea principiilor utilizate în selectarea ariilor istorice propuse spre conservare:
- Contribuţie la durabilitatea mediului;
- Ajută la menţinerea caracteristicilor fizice şi vizuale ale unui sit (specificitate);
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- Are rol didactic în înţelegerea trecutului;
- Contribuie la semnificaţia culturală a locurilor (identitate şi distincţie);
- Ajută la menţinerea unor caracteristici familiale ale mediului;
- Are utilizare recreativă.

Conservarea la scară urbană/ regională/ teritorială se poate întinde de la conservarea unui
bun de patrimoniu izolat (clădire - monument, sit arheologic, sit industrial, etc.) până la o
abordare mai generală, contextuală şi culturală a patrimoniului.
Conservarea urbană contribuie la integrarea noului cu vechiul, presupunând menţinerea
caracteristicilor/specificităţii sitului care pot însemna menţinerea tuturor elementelor
semnificative.
Principalele direcţii aplicate pentru revigorarea ariilor urbane ce conţin elemente de
patrimoniu (arheologic, arhitectural) şi transformarea acestora în locuri prospere şi atractive
se axează pe următoarele aspecte:
 Reciclarea clădirilor vechi şi a terenurilor abandonate sau subdimensionate;
 Îmbunătăţirea calităţii imaginii urbane, utilizarea coerentă a terenului urban;
 Asigurarea că planificarea şi autorităţile locale au autonomia şi capacitatea de a conduce

un astfel de proiect;
 Asigurarea unor scopuri pe termen lung în termeni de investiţie publică şi fonduri

guvernamentale destinate conservării.
11.7.2 Conceptul de arheologie industrială şi evoluţia conceptului de conservare
Arheologia industrială evidenţiază calităţile istorice incluzând formarea, estetica şi design-ul,
materiale, metode de construcţie, stiluri de viaţă şi culturi vechi ca mărturie trecută.
Cercetarea trecutului în procesul de dezvoltare urbană actuală stabileşte justificarea istorică
a continuităţii şi oferă instrumente pentru stabilirea priorităţilor, cauzelor şi originii unor
elemente dominante.
În vederea conservării unui sit, definirea calitativă şi cantitativă este necesară pentru
formularea unor măsuri corecte: cadrul construit şi modul de diviziune a terenului, concepte
fundamentale în analiza morfologică originară în trecut.
În ultimele decenii conservarea a devenit mult mai complexă şi totodată interdisciplinară,
fiind integrată politicilor de dezvoltare.
În timp ce conceptul tradiţional de conservare se referea la prezervarea fizică şi protecţia
cadrului construit, ulterior a devenit parte a strategiilor urbane globale de dezvoltare
economică, preocupate cu precădere de vitalizarea şi îmbunătăţirea caracteristicilor cadrului
urban.
Astfel, evoluţia conceptului de conservare poate fi divizată în trei faze:
-

Stagiul I: preocuparea pentru conservarea fizică şi prezervarea cadrului construit;

-

Stagiul II: preocuparea pentru conservare prin regenerare şi dezvoltare;
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Stagiul III: integrarea valorilor conservării şi a politicilor de dezvoltare într-o
abordare complexă având la bază principiile dezvoltării durabile;
-

Tabel 3. Matricea abordării conservării zonelor de patrimoniu

Prezervare

Controlul
dezvoltării

K. Lynch
(1960)
Urmele
evoluţiei
teritoriului.
Calitate
vizuală.
Nivelul
imaginii
mentale.
(percepţie)
Importanţa
relativă.

G. Cullen
(1961)
Sursa calităţii.
Definirea
elementelor
de peisaj
urban.

Definirea
imaginii
mentale a
zonelor de
patrimoniu.
Studierea
calităţii
vizuale.
Definirea
imaginilor
pozitive.
Formularea
structurii
vizuale
existente.

Definirea
resurselor
vizuale.
Investigarea
calităţilor
dezirabile a
cadrului
urban.

R. Worskett
(1969)
Formulare,
identificare şi
clasificarea
clădirilor şi
siturilor de
patrimoniu.
Identificare şi
clasificare
clădirilor/
siturilor de
calitate funcţie
de calităţile
fizice şi
culturale.
Redefinirea
ariilor de
patrimoniu
percepute.
Formularea
principiilor de
control al
dezvoltării a
zonelor cu
patrimoniu.

Y. Ashihara
(1981)
Definirea
clădirilor
funcţie de
calitate.

P. Larkham
(1996)
Monitorizarea
şi evaluarea
schimbărilor
survenite în
calitatea,
valoarea şi
scara clădirilor
Identificarea
parametrilor
calitativi.
Definirea
ierarhiei de
scară.

N. Cohen
(1999)
Definirea
interfeţei între
clădiri
singulare şi
ansamblu
urban.
(extinderea
prezervării)

Dezvoltarea
principalelor
idei privind
spaţiile
exterioare.

Monitorizarea
schimbărilor
survenite la
nivelul zonei grupurilor de
bunuri de
patrimoniu.
Monitorizarea
actorilor
implicaţi în
procesul de
schimbare.

Definirea
contextului
urban.
Definirea
calităţilor
esenţiale ale
conservării.

Sursă: Studiul ”GESTIONAREA CREATIVĂ A PATRIMONIULUI URBAN”, Urbanproiect, Bucureşti, 2007.

11.7.3 Politici destinate zonelor de patrimoniu
Politicile destinate acestor zone (incluzând ansambluri urbane, situri industriale, peisaje sau
monumente) variază de la intervenţii de întreţinere de rutină la restaurare sau reabilitare a
obiectelor:
Prezervarea - procesul de menţinere a unui bun de patrimoniu în starea actuale prin
aplicarea de măsuri care să menţină forma existentă, integritatea acestuia şi a materialelor.
Restaurarea - implică readucerea bunului de patrimoniu la o stare fizică în care se
presupune că a fost într-un stadiu anterior al evoluţiei sale morfologice.
Protecţia - este acţiunea necesară pentru supravieţuirea unei resurse naturale sau
construite. Termenul se referă de asemenea la protecţia siturilor istorice de vandalism,
probleme de mediu şi intruziune vizuală.
Întreţinerea - este un proces continuu care include toate măsurile practice şi tehnice
necesare menţinerii sitului în stare de funcţionare la standarde care să permită recreerea
fără a dăuna acestora.
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Utilizarea adaptivă - presupune reincluderea clădirii istorice în circuitul vieţii prin redarea
scopului iniţial sau reutilizarea pentru altă destinaţie, fără a cauza daune bunului de
patrimoniu.
Reabilitarea - constă în procesul de îmbunătăţire fizică pentru a oferi o utilizare adecvată
unei structuri neutilizate sau utilizate inadecvat. Utilitatea bunului poate fi crescută prin
adaptarea acestuia la cerinţele contemporane prin restaurare şi utilizare în scopul pentru
care a fost proiectată iniţial clădirea sau prin conversie sau reutilizare funcţională.
Consolidare - presupune asigurarea durabilităţii şi integrităţii structurii clădirii.
Reconstituire - procesul de reasamblare a părţilor componente a clădirii, în amplasamentul
iniţial sau într-o nouă locaţie.
Reconstrucţie - este procesul de realizare a unei noi construcţii a unui bun pierdut în scopul
replicării prezenţei acestuia într-o anumită perioadă istorică în locaţia iniţială.
Replicarea - presupune construirea unei copii exacte a clădirii existente într-un
amplasament reprodus.

11.7.4 Programul de protecţie şi gestiune a patrimoniului
Acest program cuprinde măsuri cu caracter administrativ şi măsuri cu caracter tehnic cu
privire la monumente şi la zona lor de protecţie. Realizarea Programului de protecţie şi
gestiune se detaliază prin planuri anuale de protecţie şi gestiune care trebuie să ia în
consideraţie toate aspectele economice, sociale, culturale, de impact asupra mediului, etc. şi
trebuie să asigure un sistem-cadru general de implementare, să ia în considerare etape
obligatorii şi necesare pentru evaluarea, elaborarea planului de acţiuni, de monitorizare şi
implementare a programului. De asemenea, Programul de protecţie şi gestiune trebuie să
aibă în vedere constituirea unui Comitet de Organizare pentru fiecare monument, stabilirea
responsabilităţilor, dezvoltarea parteneriatelor între autorităţile centrale-judeţene–locale.
Obiectivele generale ale unui Program de protecţie şi gestiune a patrimoniului sunt:
1. Atragerea publicului larg precum şi asigurarea participării comunităţilor locale la păstrarea
valorii universale a patrimoniului, prin implementarea programului la nivel local, naţional şi
internaţional.
2. Îmbunătăţirea accesului public precum şi implicarea populaţiei, a comunităţilor locale în
procesul de conştientizare şi înţelegere a importanţei şi a valorii patrimoniului (nu numai a
monumentelor declarate pe LMI sau în listele oficiale, ci şi a altora cu valoare naturală,
culturală sau arhitectural-ambientală, care nu sunt neapărat recunoscute conform LMI.
3. Implicarea autorităţilor judeţene şi locale în administrarea, păstrarea, revitalizarea socială
şi economică a patrimoniului, susţinerea unei politici corespunzătoare şi puternică în plan
local.

Evaluarea măsurilor de protecţie şi gestiune a patrimoniului, cuprinde:
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1. Evaluarea măsurilor administrative şi de întreţinere a patrimoniului prin acţiuni de pază,
protecţie, semnalizare.
2. Stabilirea zonei de protecţie şi eventuala ei reactualizare prin stabilirea unui regulament
de amenajare a teritoriului sau de urbanism, cu stabilirea condiţiilor de intervenţie asupra
patrimoniului.
3. Verificarea legalităţii avizelor şi autorizaţiilor eliberate pentru orice fel de intervenţii asupra
patrimoniului natural, antropic sau cultural, de către reprezentanţii Direcţiilor judeţene pentru
cultură, culte, mediu, patrimoniu cultural naţional, responsabililor de monument, precum şi de
către managerii de sit.
4. Verificarea controlului legal al intervenţiilor asupra patrimoniului, precum şi al
zonelor/construcţiilor dezvoltate sau care urmează a se dezvolta în jurul acestuia.
Evaluarea stării de conservare a patrimoniului şi identificare a problemelor cu care se
confruntă, cuprinde:
1. Descrierea lucrărilor de cercetare, conservare, restaurare, consolidare, reabilitare
efectuate, etc. (în funcţie e situaţie), precum şi stabilirea priorităţilor pe termen scurt şi mediu.
2. Evaluarea acţiunii factorilor de risc natural, economic, social, evaluarea nivelului de
dezvoltare urbanistică, a intervenţiilor inadecvate sau a lipsei de preocupare pentru
întreţinere din partea proprietarilor, precum şi a eventualelor disfuncţii administrative şi
financiare sau a factorilor de altă natură care au afectat obiectivul în trecut.
3. Evaluarea stării de conservare a clădirilor, construcţiilor, a altor componente ale
monumentului, precum şi a stării de conservare a peisajului cultural.
De asemenea, se va stabili şi remedia prin soluţii tehnice accesul publicului la obiectele
patrimoniale şi problemele turismului cultural şi se vor identifica cauzele vulnerabilităţii
patrimoniului şi căile prin care pot fi rezolvate.
11.7.5 Măsuri şi cadru instituţional
1. Crearea unui sistem de management al sitului
Această secţiune are în vedere crearea unui mecanism eficient şi asigurarea resurselor
aferente, pentru implementarea managementului acestuia. Planul de acţiuni trebuie să
cuprindă un sistem de organizare clar, cu precizarea tuturor responsabilităţilor părţilor
implicate în proiect (Consiliile Judeţene, Consiliile Locale ale localităţilor din judeţ, direcţii
implicate, ONG-uri, populaţia implicată şi alţi actori urbani). Conceperea unui sistem de
management trebuie să aibă în vedere protecţia patrimoniului în totalitatea lui, în
concordanţă cu legislaţia României şi a UE, prin adoptarea unui protocol între autorităţile
locale, centrale, comunitatea locală, cu precizarea responsabilităţilor pentru fiecare parte.
Programul de protecţie şi gestiune reprezintă cadrul general pentru toate obiectele de
patrimoniu, urmând să fie adaptat şi detaliat, în funcţie de situaţia specifică fiecărui tip de
patrimoniu (natural, antropic sau cultural). În acest sens, este foarte importantă numirea de
către Consiliul judeţean, pe teritoriul căruia se află monumentul UNESCO, a unui
coordonator pentru fiecare obiect de patrimoniu, cu acordul Ministerului Culturii şi Cultelor,
dintre experţii atestaţi. Coordonatorul monumentului este retribuit de către Consiliul
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Judeţean, pe teritoriul căruia se află monumentul UNESCO şi îşi asumă responsabilitatea
implementării şi monitorizării programului.
2. Plan de protecţie – cu referire la asigurarea pazei permanente a tuturor elementelor
valoroase de patrimoniu, precum şi implicarea autorităţilor judeţene şi locale, pe raza cărora
se află monumentul care să-şi asume această acţiune. Important în cadrul planului de
protecţie este controlul periodic pentru inspectarea lucrărilor de întreţinere a siturilor şi
obligativitatea autorităţilor locale de a semnala şi sancţiona, după caz, conform legii, acele
planuri, investiţii, proiecte imobiliare, care sunt în contradicţie cu statutul patrimonial şi al
zonelor de protecţie.
3. Plan de conservare - include conservarea, întreţinerea, repararea, consolidarea,
protecţia patrimoniului pentru păstrarea caracterului, autenticităţii şi a integrităţii resurselor
culturale. Intervenţiile de orice fel asupra monumentelor înscrise pe LMI, reclamă o foarte
atentă analiză, studii istorice şi urbanistice amănunţite, examinarea contextului spaţial între
nou şi vechi, cu respectarea autenticităţii şi integrităţii structurilor istorice şi a clădirilor
monument istoric. Orice intervenţie asupra monumentelor înscrise pe Lista patrimoniului
mondial trebuie să ia in considerare întreg ansamblul, pornind de la o bună cunoaştere a
istoriei locului. În toate procesele de planificare şi dezvoltare urbană şi teritorială trebuie să
se ia în considerare analiza oportunităţilor şi a riscurilor în vederea garantării unei dezvoltări
echilibrate, care să asigure integrarea, valorificarea şi dezvoltarea durabilă.
4. Plan de întreţinere – pentru prevenirea posibililor factori de ameninţare care implică
specialişti din Comitetului de Organizare UNESCO, precum şi a altor specialişti, arhitecţi,
restauratori, etnografi, antropologi, etc., trebuie să se aibă în vedere:
- Raportarea periodică a stării de conservare a patrimoniului, a problemelor generale sau
punctuale ridicate de acestea, apărute în urma inspecţiilor de monitorizare.
- Indicarea tuturor posibilelor surse de ameninţare la adresa patrimoniului.
- Planificarea şi programarea tuturor studiilor de cercetare şi de fezabilitate, necesare mai
bunei gestionări, incluzând studii de cercetare, studii istorice, studii de impact, desene,
proiecte şi aducerea acestora la cunoştinţa comunităţii locale prin dezbateri publice.
- Planificarea şi programarea lucrărilor de conservare ţinând cont de implicaţiile sociale şi
economice, de probleme legate de regimul juridic, presiunea vizitatorilor, nevoia unui mai
bun acces al publicului larg.
Conservarea integrată implică concilierea obiectivelor conservării cu cele ale politicii de
urbanism. Ea trebuie să asigure conservarea şi reabilitarea clădirilor monument istoric, iar
monitorizarea lucrărilor de conservare–restaurare pe fiecare obiectiv în parte, se va face prin
elaborarea unui minim set de măsuri de conservare si restaurare, care ar trebui să ţină cont
de factori precum: creşterea demografică, creşterea factorilor de poluare, dezvoltarea urbană
care schimbă microclimatul, etc.
5. Setul de măsuri trebuie să ţină seama de factori precum:
 Păstrarea autenticităţii materialelor de construcţie şi a tehnicilor de construcţie;
 Respectarea autenticităţii arhitecturii, a mesajului artistic şi funcţional, a aspectului

comemorativ, punându-se accentul, în centrele istorice, pe păstrarea întregului context
istoric, adică a tratării centrului istoric drept ansamblu;
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 Păstrarea resurselor culturale în locul original, menţinerea relaţiei dintre sit şi zona

înconjurătoare prin planificare teritorială controlată şi conservare integrată, prin încheierea
unor înţelegeri între proprietar, beneficiar şi administraţia locală, primărie.
6. Planul de reabilitare, promovare şi punere în valoare, se va face prin implementarea
unor programe de reabilitare, cu sprijinul autorităţilor judeţene, locale şi a comunităţilor
locale, urmărindu-se următoarele activităţi.
Încheierea de parteneriate public-privat, atragerea companiilor private în promovarea
imaginii de patrimoniu şi realizarea unor proiecte comune.
Obţinerea de venituri directe prin folosirea şi vizitarea monumentelor, taxe de intrare, taxe
de timbru.
Finanţarea din bugetele locale a lucrărilor de intervenţie potrivit legii.
Finanţarea din bugetele locale şi centrale ale programelor de punere în valoare a
monumentelor, pe baza priorităţilor anuale.
Finanţarea externă prin elaborarea unor programe internaţionale pentru punerea în valoare a
monumentelor, de către părţile interesate (inclusiv prin intermediul localităţilor înfrăţite).
Elaborarea anuală a rapoartelor pentru finanţarea lucrărilor de conservare a patrimoniului
natural sau restaurare şi consolidare a monumentelor istorice.
Obţinerea de la bugetele locale a fondurilor necesare pentru lucrările de reparaţie, întreţinere
curentă, punere în valoare, organizarea de evenimente culturale, conferinţe, expoziţii, mese
rotunde, etc.
7. Monitorizarea Programului de Protecţie şi Gestiune este strâns legată de procesul de
revizuire a obiectivelor. Evaluarea calitativă combinată cu o serie de indicatori, prin care
poate fi măsurat progresul implementării programului de protecţie şi gestiune şi al stării de
conservare a patrimoniului în sens durabil, este un instrument util de monitorizare, prin
indicatorii de monitorizare, care trebuie să fie în aşa fel selectaţi, încât să măsoare impactul
schimbării şi al intervenţiei valorii patrimoniului respectiv.
Indicatori recomandaţi de monitorizarea programului de protecţie şi gestiune sunt:
A. Indicatori pentru evaluarea stării de conservare – care conţin: numărul de obiective
care aparţin elementului de patrimoniu respectiv (natural, antropic si cultural), supuse
riscului; numărul şi rezultatele inventarierii (biodiversităţii, elementelor specifice, faună, floră
sau a clădirilor istorice, siturilor, etc.) şi a condiţiilor lor de conservare; numărul şi impactul
activităţilor de planificare urbanistică şi controlul asupra dezvoltării urbanistice în zona de
protecţie a monumentului rezervaţiei, etc.
B. Indicatori pentru planul de promovare şi punere in valoare – care conţin: numărul de
expoziţii realizate anual, pliante, alte produse culturale prin care se promovează patrimoniul;
numărul de proiecte naţionale/ internaţionale prin care este valorificat obiectul de patrimoniu;
proiecte naţionale şi internaţionale puse în aplicare anual/multianual în care este implicat
monumentul, situl, rezervaţia; număr proiecte în derulare şi parteneriate cu alte ministere de
resort în vederea stabilirii unui program comun pentru integrarea acestora în trasee culturale
locale, judeţene, naţionale sau trasee culturale tematice internaţionale.
C. Indicatori pentru turismul cultural – care conţin: numărul de vizitatori anual, existenţa
muzeelor de sit, numărul de evenimente, numărul vizitelor educaţionale şi de acţiuni,
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evenimente culturale, festivaluri, etc, care să poată cuantifica nivelul de implicare al
comunităţii, descrierea capacităţii de absorbţie a rezervaţiei sau a sitului respectiv (cât poate
să absoarbă numărul de vizitatori fără să aibă efecte adverse)
D. Etapele principale ale implementării Programului de protecţie şi gestiune în sens
sustenabil
Pregătirea Programului prin implicarea părţilor interesate (actori culturali, Ministerul Culturii
şi Patrimoniului Naţional, Consilii Judeţene, Consilii Locale, Direcţii judeţene pentru cultură,
culte şi patrimoniu cultural naţional, manageri de sit).
 Analizarea şi însuşirea Programului de părţile implicate.
 Comunicarea publică a Programului agreat şi adoptarea acestuia de toate părţile implicate

în managementul rezervaţiei, monumentului sau sitului.
 Revizuirea obiectivelor, adaptarea acestora în funcţie de priorităţile anuale individuale ale

obiectului de patrimoniu natural, antropic şi cultural.

11.8 Aprecieri generale asupra posibilităţilor de finanţare, identificarea de
programe şi surse de finanţare pentru obiectele de patrimoniu
Planul Operaţional Regional (POR) are ca obiectiv strategic “sprijinirea şi promovarea
dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile
României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin
creşterea economică‖. Scopul POR este să asigure ca toate regiunile de dezvoltare să aibă
elemente de infrastructură de afaceri, socială şi capital uman viabile, sprijinind astfel o
creştere economică echilibrată pentru toate cele 8 zone ale României. Programul este o
concretizare a planurilor naţionale de dezvoltare regională, luând ca punct de referinţă
obiectivele şi priorităţile prevăzute în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă şi Agenda
Tratatului de la Lisabona privind competitivitatea economică şi asigurarea unei dezvoltări
economice echilibrate a Europei. Pentru aceasta au fost stabilite următoarele obiective
specifice:
creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări
policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor;
- îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane
şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare; creşterea calităţii infrastructurii sociale a
Regiunilor; creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri; creşterea
contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
Pe baza acestora au fost create cinci axe prioritare, dintre care se distinge o axă prioritară
special creată pentru valorificarea durabilă a patrimoniului istoric, cultural şi natural şi
îmbunătăţirii infrastructurii turistice de cazare şi agrement (Axa 5), precum şi Axa 1, ce
vizează dezvoltarea durabilă a oraşelor în vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor şi
crearea de noi locuri de muncă. Această axă nu poate neglija aspectul cultural al dezvoltării
durabile a oraşelor, unde viaţa socială este susţinută de activităţile culturale: muzee, galerii,
teatre, săli de concert, industrii creative. Nu trebuie uitate nici diferitele manifestări culturale,
precum festivaluri sau nopţi culturale, care influenţează, prin frecvenţa lor, gradul de atracţie
pe care îl au oraşele.
-
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Axa prioritară 5, destinată patrimoniului cultural şi natural, este construită pe 3 domenii
majore de intervenţie:
1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Crearea şi
modernizarea infrastructurilor conexe
Prin aceasta se urmăreşte restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural
mondial, naţional şi local. Învestind în aceste direcţii, domeniul contribuie la revitalizarea
zonelor şi la promovarea turismului cultural. Un studiu american, citat în documentul POR, a
indicat că turiştii care practică acest tip de turism cheltuiesc cu 38 % mai mult pe zi, iar
sejurul lor este cu 34% mai lung decât cel al turiştilor care practică forme tradiţionale de
turism.
2. Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea
durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic
Acest domeniu vizează patrimoniul natural al ţării şi promovarea turismului, în special montan,
România fiind acoperită în proporţie de 30% de munţi. În acest sens, este nevoie de investiţii
majore în modernizarea facilităţilor de cazare şi de crearea unui sistem centralizat de rezervări
pentru a controla fluxurile turistice, astfel încât impactul asupra mediului să fie cât mai mic.
Operaţiunile orientative cuprind amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic şi
valorificarea potenţialului turistic montan, dezvoltarea turismului balnear, reabilitarea şi
modernizarea structurilor de cazare, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agreement, etc.
3. Valorificarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru
creşterea atractivităţii regiunilor României ca destinaţii turistice
Principalul scop al acestui domeniu de intervenţie, este crearea unei reţele naţionale de
informare şi promovare turistică în zonele cu potenţial turistic ridicat. Printre operaţiunile
orientative se numără definirea şi promovarea brandului turistic naţional, dezvoltarea şi
consolidarea turismului intern, înfiinţarea centrelor de informare, etc.
Axa prioritară 5 contribuie, astfel, la creşterea şi dezvoltarea regiunilor prin stimularea
economiilor locale şi crearea de noi locuri de muncă. Mai mult, dezvoltarea turismul duce la
crearea unei cereri pentru o gamă largă de bunuri şi servicii, inclusiv din alte sectoare
economice, care sunt cerute şi, ulterior, achiziţionate de turişti şi companii de turism.
În ceea ce priveşte fondurile alocate prin POR, ele se ridică la suma de 4,4 miliarde euro în
primii 7 ani după aderare şi sunt asigurate, în proporţie de 84% (3.726,02 milioane euro),
prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Restul este asigurat prin cofinanţare naţională (reprezentând 14% - 657,56 milioane euro) şi privată (estimată la 2% 184,76 milioane de euro). Aceste fonduri sunt distribuite diferit pentru fiecare regiune, în
funcţie de gradul de dezvoltare, luându-se în considerare indicatorul Produsul Intern Brut/cap
de locuitor, corelat cu densitatea populaţiei specifică.
Prin această diferenţiere zonele cu un PIB/capita scăzut vor beneficia de un procent mai
mare din fondurile totale destinate POR. Totodată, aceste fonduri sunt distribuite diferenţiat
şi în funcţie de axele prioritare, pe baza discuţiilor cu reprezentanţii regiunilor şi a analizei
portofoliului de proiecte a fiecărei regiuni în parte.
Astfel, axa prioritară 1 beneficiază de 30% din fonduri, axei prioritare 2 îi sunt alocate
20,35% din bugetul POR, axa prioritară 3 primeşte 15% din bugetul POR, axa prioritară 4
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beneficiază de 17% din fonduri, iar axa prioritară 6 primeşte doar 2,65 din totalul bugetului
alocat POR167. Această prioritizare a fondurilor este făcută în scopul de a maximiza
contribuţia lor la dezvoltarea pe termen lung a României şi a regiunilor ei.
Fondurile alocate axei 5 se ridică la 15% din totalul sumei destinat întregului program,
luându-se în considerare potenţialul turistic ridicat al fiecărei regiuni, dar care nu poate fi
exploatat din cauza valorificării insuficiente a resurselor naturale şi a patrimoniului cultural,
dar şi a calităţii slabe a infrastructurii tehnice şi turistice şi a serviciilor specifice domeniului.
Beneficiarii care pot accesa fonduri europene prin POR sunt: autorităţile administraţiei
publice (primării, consilii locale, consilii judeţene); instituţiile publice, cum ar fi cele de
sănătate, instituţiile academice, serviciile de intervenţie în situaţii de urgenţă; organizaţiile
neguvernamentale; companiile private, în special IMM-urile (întreprinderile mici şi mijlocii) şi
micro-întreprinderile.
În România, rolul economic cultural este văzut în strânsă legătură cu turismul, patrimoniul
cultural contribuind la dezvoltarea unei identităţi locale sau regionale şi la atragerea turiştilor.
Potenţialul turistic nu poate uneori sa fie valorificat economic, datorită infrastructurii turistice
învechite şi a necesităţii de restaurare a patrimoniului construit.
În ce priveşte patrimoniul cultural, POR este complementar strategiei Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.), finanţând activităţi ce presupun restaurarea/conservarea
patrimoniului naţional şi local, inclusiv monumente de categoria B. Mai mult, toate iniţiativele
de conservare culturală propuse de autorităţile locale, trebuie însoţite de un plan care să
vizeze conservarea (sau restaurarea) centrelor istorice ale oraşelor şi oraşele vechi în
întregimea lor, menţinându-se stilul arhitectonic tradiţional.
Pentru perioada 2000 – 2006, Grecia şi Portugalia au iniţiat programe operaţionale destinate
special sectorului cultural, fondurile alocate depăşind 600 de milioane de euro. Unul dintre
motivele dezvoltării acestor programe a fost că, în ciuda sectorului turistic dezvoltat din
ambele ţări, pentru cultură au fost alocate, înainte de aceste PO, sume destul de mici.
Ambele programe au avut o structură similară, care s-a concentrat, în principal, pe
restaurarea patrimoniului şi pe modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor existente (muzee,
edificii, situri, etc.), însă se pot distinge şi elemente diferite.
În Grecia au fost iniţiate şi acţiuni pentru promovarea artei contemporane şi a fost creată o
axă prioritară specială pentru promovarea în sectorul cultural, prin care s-a sprijinit
dezvoltarea conţinutului digital şi accesul la societatea informaţională. Programul a încercat
să asigure crearea într-o varietate cât mai mare a facilităţilor turistice în toate regiunile ţări,
nu doar în cele urbane. În Portugalia, s-au avut în vedere scopuri mai ambiţioase privind
încurajarea competitivităţii şi restructurarea industrială, ca elemente ale strategiei de
dezvoltare a economiei cunoaşterii. Cultura şi creativitatea au fost apreciate ca având un rol
important în crearea de noi locuri de muncă şi creşterea gradului de atracţie turistică, având
astfel un impact şi în alte sectoare conexe.
Se poate observa, la nivelul celor două ţări, că rezultatele obţinute în urma implementării
acestor programe nu au fost folosite pentru a genera o dezvoltare a economiei creative şi a
promova competitivitatea economică. În Grecia, rezultatele nu au fost integrate mai departe
167

www.inforegio.ro.
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într-un plan de acţiune care să genereze o dezvoltare a economiei creative şi nu s-a reuşit
implicarea sectorului privat. Acest lucru este valabil şi pentru Portugalia, unde programul s-a
concentrat în special pe sectorul public. Mai mult, Portugalia nu a reuşit să asigure o
distribuţie uniformă a proiectelor şi fondurilor în toate regiunile. Ambele ţări au avut rezultate
substanţiale în ceea ce priveşte revitalizarea infrastructurii culturale, în crearea de noi locuri
de muncă în sectorul cultural, dar prin focusul pe infrastructură şi neintegrarea investiţiilor
într-un plan de dezvoltare durabilă, nu au reuşit să valorifice investiţiile iniţiale şi să implice
atât sectorul public, cât şi cel privat.
Exemplele date de Grecia şi Portugalia sunt relevante pentru România, datorită
Programului Operaţional pentru Cultură pe perioada de programare 2007-2013. Acesta
trebuie să ţină cont de realităţile sociale, economice, politice şi culturale ale ţării. Actualul
POR alocă fonduri importante, chiar dacă nu suficiente, pentru dezvoltarea infrastructurii
culturale, astfel că printr-un astfel de program operaţional s-ar putea avea în vedere alte
obiective decât cele legate de infrastructură, cum ar fi competitivitatea economică, accesul la
societatea informaţională, etc.
Programul Cultura 2007-2013, are următoarele componente: Componenta 1 – Sprijinirea
proiectelor culturale; Componenta 2 – Sprijinirea organizaţiilor active la nivel european în
domeniul culturii ; Componenta 3 – Sprijinirea activităţilor de analiza, colectării si difuzării
informaţiilor, precum si optimizării impactului proiectelor din domeniul cooperării culturale se focalizează pe contribuţia la punerea în valoare a spaţiului cultural comun, bazat pe o
moştenire culturală similară, prin dezvoltarea cooperării culturale între operatorii culturali din
statele participante la Program, cu scopul de a încuraja emergenţa cetăţeniei europene.
ALTE PROGRAME DE FINANŢARE:
 Programul Naţional de Restaurare, program care subsumează o serie de proiecte ce

vizează diverse tipuri de monumente: situri arheologice, palate, conace, castele, monumente
religioase şi ale minorităţilor naţionale, etc.
 Programul de achiziţii publice, a cărui finalitate este achiziţia de imobile clasate ca

monumente istorice, de cărţi şi documente, documentaţii şi publicaţii de specialitate, etc.
 Programul de formare, perfecţionare şi atestare a specialiştilor şi experţilor

evidenţiază preocuparea pentru calitatea resurselor umane implicate în acest tip de activităţi.
 Programul MEDIA 2007-2013 – asistenţă pentru participarea la festivaluri audiovizuale,

îmbunătăţirea circulaţiei operelor audiovizuale europene prin asigurarea accesului sectorului
audiovizual pe piaţa de film europeană şi internaţională şi îmbunătăţirea accesului publicului
internaţional la operele audiovizuale europene.
 Programe ale Administraţiei Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N) – finanţare

nerambursabilă pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale pentru următoarele domenii:
Arte vizuale şi Noile media, Arhitectură şi Design, Activităţi muzeale, Artele spectacolului,
Intervenţie culturală, Patrimoniul cultural naţional, Patrimoniul imaterial, Formare
profesională în domeniul culturii - inclusiv management cultural, Educaţie culturală.
 Programul Cantemir - are ca obiective creşterea vizibilităţii culturii româneşti pe pieţele

culturale internaţionale şi încurajarea cooperării între artiştii români şi cei străini. Programul
cuprinde trei secţiuni, cu obiective şi priorităţi specifice: SECŢIUNEA I – FESTIVAL/‖Culture

268

by Request‖, SECŢIUNEA II – PROMOVARE/‖Culture to Go‖, SECŢIUNEA III –
COOPERARE/‖Culture to Share‖.
 Programul Life+ - Natură şi Biodiversitate, care se focalizează pe: dezvoltarea şi

menţinerea reţelelor, bazelor de date şi a sistemelor informatice care au legătură directă cu
punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare în materie de mediu; studii, anchete,
modelare şi elaborare de scenarii; formare, ateliere şi reuniuni, inclusiv formarea agenţilor
participanţi la iniţiative de prevenire a incendiilor forestiere; constituirea de reţele şi platforme
pentru cele mai bune practici;
Surse de finanţare bugetare:
Finanţarea activităţilor de descoperire, cercetare, expertizare, clasare, evidenţă, depozitare,
conservare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile clasate,
indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii dreptului de administrare,
se poate face de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, Academia
Română, alte instituţii publice, după caz, din venituri gestionate de acestea în regim
extrabugetar şi din alocaţii bugetare168.
Surse de finanţare extrabugetare. Finanţări din donaţii şi sponsorizări169:
Veniturile gestionate în regim extrabugetar pot proveni din următoarele surse:
a) donaţiile sau legatele dobândite de la persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori
din străinătate/mecenat;
b) cota de 5% instituită de autorităţile administraţiei publice locale asupra preţului de vânzare
al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publică şi introduse în
circuit comercial;
c) cota de 5% instituită de autorităţile administraţiei publice locale asupra preţului obţinut din
vânzările de bunuri culturale, efectuate prin licitaţii, anticariate, consignaţii.
d). finanţare din fonduri de investiţii (pentru descărcarea de sarcină arheologică, amenajări
de protecţie, căi de acces etc.)170 (Vezi Un Viitor pentru Trecut. Ghid de bună practică pentru
păstrarea patrimoniului cultural).
Finanţare din participare la proiecte:
• programe naţionale (finanţate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Administraţia Fondului Cultural Naţional,
Ministerul Mediului şi Pădurii);
• programe europene şi regionale (Programul Cadru 7, Programul regional pentru artă şi
cultură - prin Fundaţia Concept);
• proiecte legate de oraşe şi comune înfrăţite.
Alte posibile surse de finanţare ptr. patrimoniu natural, antropic şi construit, precum si
pentru necesităţile asociate acestuia (educaţie, dezvoltarea resurselor umane, etc.):
168

Vezi și Legea 182/2000, Art. 49. - (1)
Conform Legii 182/2000, Art. 50. - (1)
170
www.cimec.ro
169
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-

Programul naţional pentru dezvoltare rurală - PNDR Axa 1 Măsura 142, Axa 3
Măsura 312, PNDR Măsura 313;

-

Programul Operaţional Regional (POR) - Axa 5 Domeniul 5.2., 5.3., Măsura 313,

-

Programul Operaţional Sectorial (POS) - Mediu Axa 4, GEF (Fondul Global de Mediu
- The Global Environment Facility);

-

Program de cooperare interregională (INTERREG IV C) - Axa 2;

-

Life+, POS DRU (Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor
Umane), sponsorizări, etc.
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12 ANEXE

12.1 ANEXA 1 Încadrarea UAT-urilor din județul Gorj în regiunile biogeografice
TABEL 4. ÎNCADRAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDEŢUL GORJ
ÎN REGIUNILE BIOGEOGRAFICE
Unitate administrativteritorială
Albeni
Alimpeşti
Aninoasa
Arcani
Baia de Fier
Bălăneşti
Băleşti
Bâlteni
Bărbăteşti
Bengeşti-Ciocadia
Berleşti
Bolboşi
Borăscu
Brăneşti
Bumbeşti-Jiu
Bumbeşti-Piţic
Bustuchin
Câlnic
Căpreni
Cătunele
Ciuperceni
Crasna
Cruşet
Dănciuleşti
Dănești
Drăgoteşti
Drăguțeşti
Fărcăşeşti
Glogova
Godineşti
Hurezani
Ioneşti
Jupâneşti
Leleşti
Licurici

Regiune
Regiune
Unitate administrativ- Continentală
Continentală
Alpină
Alpină
teritorială
Suprafaţa
Suprafaţa
Suprafaţa
Suprafaţa
%
%
%
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
4517
100
Logreşti
6826
100
3473
100
Mătăsari
4617
100
9516
100
Motru
4878
100
2811
100
Muşeteşti
4517
49
4718
1586
13
10580
87
Negomir
5681
100
6183
100
Novaci
3995
23
13391
8271
100
Padeş
24934
66
12808
8994
100
Peştişani
10700
56
8372
3714
100
Plopșoru
7809
100
6344
100
Polovragi
2590
32
5441
5722
100
Prigoria
6886
100
4256
100
Roşia de Amaradia
4638
100
8091
100
Rovinari
1245
100
4638
100
Runcu
7408
27
19815
7709
36
13471
64
Săcelu
4116
100
3594
100
Samarineşti
3112
100
5501
100
Săuleşti
5461
100
6745
100
Schela
3694
41
5380
5983
100
Scoarţa
8673
100
2871
100
Slivileşti
6183
100
7187
100
Stăneşti
4095
40
6244
6143
29
14896
71
Stejari
7348
100
8753
100
Stoina
4176
100
5862
100
Tânţăreni
4116
100
8352
100
Târgu Cărbunești
13170
100
2770
100
Târgu Jiu
9536
100
7267
100
Teleşti
4477
100
9074
100
Ţicleni
7288
100
3573
100
Tismana
18771
69
8352
4999
100
Turburea
6424
100
3614
100
Turceni
7709
100
4356
100
Turcineşti
2269
100
5722
100
Urdari
3533
100
3112
100
Văgiuleşti
4638
100
5561
100
Vladimir
6384
100
Sursa: Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Gorj, 2011.
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%

51
77
34
44
68

73

59

60

31

TABEL 5. ÎNCADRAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN
JUDEŢUL GORJ, ÎN REGIUNILE ECOLOGICE

Unitate
administrativteritorială

Albeni
Alimpeşti

Păduri
montane
carpatice
Supra
faţa
%
(ha)

100

3333

100

Aninoasa
Arcani
Baia de Fier
11363 100
Bălăneşti
Băleşti
Bălteni
Bărbăteşti
Bengeşti-Ciocadia
Berleşti

9516

100

Bolboşi
Borăscu
Brăneşti
Bumbeşti-Jiu
Bumbeşti Pițic
Bustuchin
Câlnic
Căpreni
Cătunele
Ciuperceni
Crasna
Cruşeţ
Dănciuleşti
Dăneşti
Drăgoteşti
Drăguțești
Fărcăşeşti
Glogova
Godineşti
Hurezani
Ioneşti
Jupăneşti
Leleşti
Licurici

141

Regiune
Păduri
Păduri
panonice de balcanice
amestec
de amestec
Supra
Supra
faţa
%
faţa
%
(ha)
(ha)
4517 100

Unitate
administrativteritorială

Păduri
montane
carpatice
Supra
Faţa
%
(ha)

Logreşti
Mătăsari

Motru
Muşeteşti
4878
803
100
Negomir
6183 100
Novaci
13531
6625 100 1646 100
Padeş
13009
8994 100
Peştişani
8532
3714 100
Plopșoru
6344 100
Polovragi
7930
5722 100
Prigoria
Roşia de
4256 100
Amaradia
8091 100
Rovinari
4638 100
Runcu
20096
13631 64 6806
32
743
4
Săcelu
3594 100
Samarineşti
5501 100
Săuleşti
3573 100 3172 100
Schela
5441
5983 100
Scoarţa
2871 100
Slivileşti
2770 100 4417 100
Stăneşti
6244
15077 100 5963 100
Stejari
8753 100
Stoina
5862 100
Tânţăreni
8352 100
Târgu Cărbuneşti
2770 100
Târgu Jiu
7267 100
Teleşti
9074 100
Ţicleni
863
100 2710 100
Tismana
8633
4999 100
Turburea
3614 100
Turceni
4356 100
Turcineşti
5722 100
Urdari
3112 100
Văgiuleşti
5561 100
Vladimir
Sursa: Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Gorj, 2011.
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100
100
100
100
100

Regiune
Păduri
Păduri
panonice de balcanice de
amestec
amestec
Supra
Supra
faţa
%
%
faţa (ha)
(ha)
6826
100
4617

100

4878
4356
5681
3855

100
100
100
100

7809
100
6886

100
100
100

4638

100

1245

100

4116
3112
5461
321
8673
6183
40
7348
4176
4116
13170
8251
1124
7288

100
100
100
4
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100

100

60

60

100
6424
7709
281
3533
4638
6384

100
100
100
100
100
100

24733
10540

100
100

7127

100

3313

37

4055

39

1285
3353

100
100

18490

100

1988

100

TABEL 6. UTILIZAREA TERENULUI ÎN JUDEŢUL GORJ
(DATE DE LA AGENŢIA DE MEDIU EUROPEANĂ)
Nivelul 1

Nivelul 2
Ţesut urban

Nivelul 3
Ţesut urban discontinuu
Infrastructura industrială, comercială Unităţi industriale sau comerciale
şi de transport
Drumuri, căi ferate şi terenuri aferente
Suprafeţe
artificiale (647
Zone de extragere a minereurilor
Mine, halde, şantiere de construcţii
ha)
Zone de halde
Spaţii verzi urbane
Zone non-agricole cu vegetaţie
artificială
Facilităţi pentru sport şi loisir
Teren arabil
Teren arabil neirigat
Vii
Culturi
permanente
Plantaţii pomicole şi floricole
Regiuni agricole
(3042 ha)
Culturi complexe
Păşuni
Păşuni
Zone agricole eterogene
Teren în princ. agric., cu zone naturale semnif.
Păduri de foioase
Păduri
Păduri de conifere
Păduri de amestec
Pajişti naturale
Păduri şi zone
semi-naturale
Câmpuri şi mlaştini
Arbuşti şi asociaţii vegetale erbacee
(1336 ha)
Plaje, dune, nisipuri
Zone de tranziţie păduri-tufişuri (liziera)
Spaţii deschise cu puţină
Zone cu insule de vegetaţie
vegetaţie/fără
Zone umede (85
Zone umede
Mlaştini sărate
ha)
Ape curgătoare
Ape (81 ha)
Ape interioare
Ape stătătoare
Sursa: Prelucrare proprie a autorilor studiului
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Supr. (ha)
530,00
43,00
4,00
54,00
14,00
1,00
1,00
543,00
215,00
208,00
628,00
421,00
1027,00
733,00
51,00
94,00
74,00
45,00
29,00
304,00

%
10,55
0,86
0,08
1,07
0,28
0,02
0,02
10,81
4,28
4,14
12,50
8,38
20,44
14,59
1,01
1,87
1,47
0,90
0,58
6,05

6,00

0,12

85,00

1,69

67,00
14,00

1,33
0,28

Parcuri Naționale din județul Gorj
TABEL 7. PARCURI NAŢIONALE DIN JUDEŢUL GORJ

1.
2.

Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei
Parcul Naţional Defileul Jiului

61.211 ha. din care pe teritoriul judeţului Gorj 29.806 ha.
11.127 ha. din care pe teritoriul judeţului Gorj 10.600 ha.

TOTAL

72.338

Sursa: Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj

171

Date de la Agenția Județeană de Protecție a Mediului (Raportul Anual privind starea mediului pe anul
2010)
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TABEL 8. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN JUDEŢUL GORJ
Nr.
crt

Denumirea sitului

cod

Unitatea administrativ teritorială

Administrator
/custode

Consiliul Judeţean Dolj

1.

Coridorul Jiului

ROSCI0045

Aninoasa (23%), Bâlteni (23%), Bărbăteşti
(9%), Borăscu (<1%), Brăneşti (35%),
Dăneşti (6%), Drăguţeşti (14%), Ioneşti
(13%), Negomir (<1%), Plopşoru (54%),
Săuleşti (<1%), Ţânţăreni (9%), Ţicleni
(24%), Turburea (3%), Turceni (28%), Urdari
(33%)

2.

Defileul Jiului

ROSCI0063

Bumbeşti-Jiu (51%), Schela (12%)

3.

Domogled - Valea
Cernei

ROSCI0069

4.

Nordul Gorjului de
Est

ROSCI0128

5.

Nordul Gorjului de
Vest

ROSCI0129

6.

Parâng

ROSCI0188

Padeş (71%), Tismana (10%)
Baia de Fier (83%), Bumbeşti-Jiu (13%),
Crasna (62%), Muşeteşti (58%), Novaci
(53%), Polovragi (76%)
Bumbeşti-Jiu (4%), Godineşti (8%), Padeş
(23%), Peştişani (69%), Runcu (86%),
Schela (73%), Stăneşti (67%), Tismana
(82%), Turcineşti (2%)
Baia de Fier (<1%), Bumbeşti-Jiu (5%),
Crasna (13%), Novaci (29%)

Administraţia Parcului
Naţional Defileul Jiului
Administraţia Parcului
Naţional Domogled
Valea-Cernei
S.C. Butterfly Effect SRL
Camera de Comerţ şi
Industie Romania
Japonia
Fundaţia Guard Forest

Consiliul Judeţean
Mehedinti
Administraţia Parcului
172
8.
Retezat
ROSCI0217
Padeş (<1%), Tismana (2%)
Naţional Retezat
Anexele 1-6 revizuite în 20 octombrie 2011 la ORDIN Nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România - Specii şi habitate de interes comunitar
9.
Prigoria-Bengeşti
ROSCI0359
Albeni, Bengeşti , Bumbeşti Piţic, Prigoria
APM Gorj
Albeni,
Bengeşti,
Bumbeşti
Piţic,
Novaci,
10.
Râul Gilort
ROSCI0362
APM Gorj
Târgu Cărbuneşti
11.
Râul Motru
ROSCI0366
Cătunele, Glogova, Padeş, Văgiuleşti
APM Gorj
Sursa: Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj
7.

Platoul Mehedinţi

ROSCI0198

Padeş (5%)

TABEL 9. SITUAŢIA ARIILOR NATURALE PROTEJATE (categoriile IUCN I, III, IV)
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Suprafaţa (ha.)
25
12
1.319
85
21,3
10
51,6
400
150
250
363
34
1.166
70

Denumirea ariei naturale protejate
Cotul cu Aluni
Rezervaţia Botanică Cioclovina
Pădurea Chitu-Bratcu
Pădurea Gornicel
Pădurea Gorganu
Pădurea Polovragi
Pădurea Tismana-Pocruia
Pădurea de molid de la Măcăria
Pădurea de fag de la Măcăria
Pădurea Bărcului
Dumbrava Tismanei
Cheile Corcoaiei
Ciucevele Cernei
Cornetul Pocruiei

172

Conform Ordinului Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile 776/2007, HG 1284/2007,
Raportului Anual privind starea mediului pe anul 2010 (nr. crt. 8 din tabel, pag. 96), cât și în Planul de
Management 2011-2020 al parcului Retezat (pag. 24), aflat la data elaborării prezentului studiu, în
procedură de avizare și aprobare.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Izvoarele Izvarna
Cheile Sohodolului
Muntele Oslea
Cheile Gropului Sec
Izbucul Jaleşului
Piatra Cloşanilor
Piatra Boroştenilor
Pădurea Răchiţeaua
Pădurea Botorogi
Cheile Olteţului
Rezervaţia Parîng-Novaci
Formaţiunile eocene de la Săcelu
Piatra Buha
Sfinxul Lainicilor
Stâncile Rafailă
Izvoarele minerale Săcelu
Valea Sodomului
Valea Ibanului
Dealul Gornicelu
Locul Fosilifer Valea Deşului
Locul fosilifer Gârbovu
Locul fosilifer Groşerea
Peştera Cloşani
Peştera Cioaca cu Brebenei
Peştera Gura Plaiului
Peştera Muierilor
Peştera Lazului
Peştera Martel
Peştera Polovragi
Piatra Andreaua
Piatra Biserica Dracilor
Peştera Iedului
Locul fosilifer Buzeşti
Locul fosilifer Săuleşti
Cheile şi peştera Pătrunsa
TOTAL

500
350
28
1.562
20
1.730
28
1.200
106
150
2.000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
20
10
19
2
2
1
1
1
1
1
1
78
11.793,9

12.5 ANEXA 5 categoriile de arii naturale protejate de interes național, incluse
în situl Natura 2000
TABELE 10. CATEGORIILE DE ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL,
INCLUSE ÎN SITUL NATURA 2000
Coridorul Jiului
Denumire
Locul fosilifer
Gârbovu

Localizare

Turceni

Suprafaţa
(ha)

Categoria

Anul declarării/acte de declarare locale/naţionale

1

Rezervaţie
naturală

Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000

Suprafaţa
(ha)

Categoria

Anul declarării/acte de declarare locale/naţionale

Defileul Jiului
Denumire

Localizare

Sfinxul Lainicilor

Lainici

1

Monument
al naturii

Stâncile Rafailă

Lainici

1

Monument
al naturii
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Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000

Pădurea Chitu
Bratcu

Bumbeşti-Jiu

1319

Rezervaţie
naturală

Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Anul declarării/acte de declarare locale/naţionale

Domogled-Valea Cernei
Denumire

Localizare

Suprafaţa
(ha)

Categoria

Piatra Cloşanilor

Padeş

1730

Rezervaţie
științifică

Peştera Cloşani

Padeş

15

Rezervaţie
științifică

Peştera Cioaca
cu Brebenei

Padeş

20

Rezervaţie
științifică

Ciucevele
Cernei

Cerna Sat
Padeş

1166

-

Peştera Martel

Padeş

2

Monument
al naturii

Cheile Corcoaiei

Cerna Sat

34

Rezervaţie
naturală

Peştera Lazului

Padeş

2

Monument
al naturii

30.000

Rezervaţie
naturală

Rezervaţia
DomogledPadeş
Valea Cernei
Nordul Gorjului de Est
Denumire
Localizare

Suprafaţa

Categoria
Monument al
naturii şi
rezervaţie
științifică

Peştera Muierii

Baia de Fier

19

Peştera Iedului

Baia de Fier

1

Monument al
naturii

Pădurea
Polovragi

Polovragi

10

Rezervaţie
naturală

Peştera
Polovragi

Polovragi

suprafaţă
inclusă în
Cheile
Olteţului

Rezervaţie
naturală

Cheile Olteţului

Polovragi

150

Rezervaţie
naturală

Novaci

400

Novaci

150

Novaci

25

Pădurea de
molid Măcăria
Pădurea de fag
Măcăria
Pădurea
Bărcului

Rezervaţie
naturală
Rezervaţie
naturală
Rezervaţie
naturală
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Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
H.C.M. 1625/1955
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
H.C.M. 1625/1955
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Dec 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean 82/1994, Legea nr.
5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Anul declarării/acte de declarare locale/naţionale
H.C.M. 1625/1955
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Cons. Judeţean nr. 82/1994
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994

Legea nr. 5/2000
Nordul Gorjului de Vest
Denumire

Localizarea

Piatra Andreaua

Tismana

Suprafaţa
(ha)
1

Izvoarele
Izvarna

Tismana

500

Monument al
naturii

Izbucul Jaleşului

Runcu

20

Monument al
naturii

Peştera Gura
Plaiului

Tismana

10

Monument al
naturii

Dealul
Gornăcelu
(Gornicelu)

Schela

1

Monument al
naturii

Cotul cu Aluni

Tismana

25

Rezervaţie
naturală

Tismana

12

Rezervaţie
naturală

Tismana

51,6

Rezervaţie
naturală

Cheile
Sohodolului

Runcu

350

Rezervaţie
naturală

Muntele Oslea

Tismana
Padeş

280

Rezervaţie
naturală

Cornetul
Pocruiei

Tismana

70

Rezervaţie
naturală

Piatra
Boroştenilor

Peştişani

28

Rezervaţie
naturală

Runcu

78

Rezervaţie
naturală

HG 1143/2007

Bumbeşti-Jiu

85

Runcu

1562

Tismana

106

Tismana

363

Rezervaţie
naturală
Rezervaţie
naturală
Rezervaţie
naturală
Rezervaţie
naturală

Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994

Categoria

Anul declarării/acte de declarare locale/naţionale

Rezervaţie
naturală

Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994

Categoria

Anul declarării/acte de declarare locale/naţionale

Rezervaţia
botanică
Cioclovina
Pădurea
TismanaPocruia

Cheile şi
peştera
Pătrunsa
Pădurea
Gornicel
Cheile Gropului
sec
Pădurea
Răchiţeaua
*Dumbrava
Tismanei
Parâng
Denumire

Localizare

Parâng-Novaci

Novaci

Suprafaţa
(ha)
2400

Categoria

Anul declarării/acte de declarare locale/naţionale

-

Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994,Legea
nr.5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994, Legea nr.
5/2000
H.C.M. 1625/1955
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994;Legea
nr.5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000

Platoul Mehedinţi
Denumire
*Pădurea
Gorganu

Localizare
Padeş

Suprafaţa
(ha)

Decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982
21,3
Decizia Consiliului Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
Sursa tabelelor: Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj.
Rezervaţie
naturală
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12.6 ANEXA 6 LMI 173
Tabel 11. LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010 - din Judeţul Gorj
Nr.
Ctr
1)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

GJ-l-s-B-09115

municipiul TÂRGUJIU
municipiul TÂRGUJIU
sat ALBENI;
comuna ALBENI
sat ALBENI;
comuna ALBENI
sat ALIMPEŞTI;
comuna
ALIMPEŞTI
sat ALIMPEŞTI;
comuna
ALIMPEŞTI
sat BAIA DE FIER;
comuna BAIA DE
FIER
sat BAIA DE FIER;
comuna BAIA DE
FIER
sat BAIA DE FIER;
comuna BAIA DE
FIER
sat BAIA DE FIER;
comuna BAIA DE
FIER
sat BĂLCEȘTI;
comuna
BENGEŞTICIOCADIA
sat BÂLTENI;
comuna BÂLTENI
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTICIOCADIA
sat BOROŞTENI;
comuna
PEŞTIŞANI
oraş BUMBEŞTIJIU
oraş BUMBEŞTIJIU
oraş BUMBEŞTIJIU

‖Ştiubeiul lui Ionicioiu‖

Sec. ll p. Chr.
Epoca romană
Sec. XlV-XVl

oraş BUMBEŞTIJIU

2)

GJ-l-s-B-09116

3)

GJ-l-s-B-09117

Aşezarea romană de la
TĂRGU-JIU
Aşezarea medievală de la
TÂRGU-JIU
Aşezarea dacică de la Albeni

4)

GJ-l-s-B-09118

Aşezare

5)

GJ-l-s-B-09119

Situl arheologic de la
Alimpeşti

6)

GJ-l-m-A09119.01

Aşezare

7)

GJ-l-s-A-09120

Situl arheologic de la
‖Peştera Muierilor‖

8)

GJ-l-m-A09120.01

Aşezare

9)

GJ-l-m-A09120.02

Aşezare

10)

GJ-l-s-B-09121

Aşezarea neolitică de la Baia
de Fier

11)

GJ-l-s-B-09122

Casa Ştirbei

12)

GJ-l-s-B-09123

Aşezarea de la Bâlteni

13)

GJ-l-s-B-09124

Casele Bengescu

14)

GJ-l-s-A-09125

Aşezarea paleolitică de la
Boroşteni

15)

GJ-l-s-A-09126

16)

GJ-l-m-A09126.01
GJ-l-m-A09126.02

Castrul şi aşezarea civilă de
la Bumbeşti-Jiu
Castru de piatră

17)

18)

GJ-l-s-B-09127

Aşezare civilă

Situl arheologic de la
Bumbeşti-Jiu

173

‖Câmpul lui Pătru‖Polata
‖La morminţi‖

Epoca dacică

‖La Biserică‖

Sec. XVl

‖Măgura‖

Epoca dacică

‖Măgura‖

Epoca dacică

‖Peştera Muierilor‖
‖Peştera Muierilor‖

Paleolitic mijlociu

‖Peştera Muierilor‖

Epoca bronzului

‖Peştera Pârcălabului‖

Neolitic

‖La Biserică‖

Sec. XVlll

‖La Cimitir‖
‖Podul Gilortului

Sec.V Epoca
migraţiilor
Sec. XVl-XVll

‖Peştera Cioarei‖

Paleolitic superior

‖Gară‖

Sec. ll-lll p.Chr.

‖Gară‖

Sec. ll-lll p.Chr.

‖Gară‖

Sec. ll-lll p.Chr.
Epoca romană

‖Vârtop‖

Sec. ll p. Chr.,
Epoca romană

Conform Listei Monumentelor Istorice (LMI) din Ordinului Ministrului Culturii și Patrimoniului
Național nr.2361/12.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 si 670 bis din
01.10.2010.
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Nr.
Ctr
19)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

Aşezare civilă

oraş BUMBEŞTIJIU
oraş BUMBEŞTIJIU
oraş BUMBEŞTIJIU
oraş BUMBEŞTIJIU

‖Vârtop‖

Sec. ll p. Chr.,
Epoca romană
Sec. ll. p. Chr.

22)

GJ-l-m-B09127.01
GJ-l-m-B09127.02
GJ-l-m-B09127.03
GJ-l-s-B-09128

23)

GJ-l-s-B-09129
GJ-l-m-B09129.01
GJ-l-m-B09129.02
GJ-l-s-B-09130

oraş BUMBEŞTIJIU
oraş BUMBEŞTIJIU
oraş BUMBEŞTIJIU
sat CĂLUGĂRENI;
comuna PADEŞ

‖La şcoala Pleşa‖

24)

Castrul roman de la
Bumbeşti-Jiu
Castrul de pământ

sat CĂLUGĂRENI;
comuna PADEŞ
sat CĂLUGĂRENI;
comuna PADEŞ
sat CĂLUGĂRENI;
comuna PADEŞ

‖La morminţi‖

Sec. XVl

‖La morminţi‖

Hallstatt

‖La morminţi‖

sat FRĂŢEŞTI;
comuna LELEŞTI
sat GLODENI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat Gornăcel;
comuna SCHELA
sat Gornăcel;
comuna SCHELA
sat GORNĂCEL;
comuna SCHELA
sat HĂIEŞTI;
comuna SĂCELU
sat PĂIŞANI;
comuna STOINA
sat POLOVRAGI;
comuna
POLOVRAGI
sat RUNCU;
comuna RUNCU

‖Pârâul Şuşiţa‖

Epoca bronzului
timpuriu, Cultura
Glina
Sec. XlV

‖La Biserică‖

Sec. ll-lll p. Chr.

20)
21)

25)
26)

27)
28)
29)

GJ-l-m-B09130.01
GJ-l-m-B09130.02
GJ-l-m-B09130.03

Castru de pământ
Val de pământ
Ruinele mănăstirii
‖Sf.Treime‖-Vişina

Val de pământ
Situl arheologic de la
Călugăreni, punct ‖La
morminţi‖
Aşezare
Aşezare
Aşezare
Aşezarea medievală de la
Frăţeşti
Aşezarea romană de la
Glodeni

30)

GJ-l-s-B-09131

31)

GJ-l-s-B-09132

32)

GJ-l-s-B-09133

33)

35)

GJ-l-m-B09133.01
GJ-l-m-B09133.02
GJ-l-s-B-09134

36)

GJ-l-s-B-09136

Aşezarea romană de la
Hăieşti
Aşezare fortificată dacică

37)

GJ-l-s-B-09137

Aşezare dacică fortificată

38)

GJ-l-s-B-09138

39)

GJ-l-m-B09138.01

Situl arheologic de la Runcu,
punct ‖La Bulboc‖, ‖Cracul
Răchiţele‖, ‖Peştera Popii‖
Aşezare

40)

GJ-l-m-B09138.02

Aşezare

sat RUNCU;
comuna RUNCU

41)

GJ-l-s-B-09139

42)

GJ-l-m-B09139.01
GJ-l-m-B09139.02

Situl arheologic de la Runcu,
punct ‖La Cruce‖
Aşezare

sat RUNCU;
comuna RUNCU
sar RUNCU;
comuna RUNCU
sat RUNCU;
comuna RUNCU

34)

43)

44)

GJ-l-s-B-09140

45)

GJ-l-s-B-09141

Situl arheologic de la
Gornăcel
Aşezare
Aşezare

Aşezare

Aşezarea medievală de la
Runcu
Aşezarea şi necropola

sat RUNCU;
comuna RUNCU

sat RUNCU;
comuna RUNCU
sat SĂCELU;
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‖Vârtop‖
‖Vârtop‖
‖La Vişina‖

‖La şcoala Pleşa‖
‖La şcoala Pleşa‖

Sec. ll p. Chr.,
Epoca romană
Sec. XlV-XV,
Epoca romană
Sec. ll p. Chr.,
Epoca romană
Sec. ll p. Chr.,
Epoca romană
Sec. ll p. Chr.,
Epoca romană

‖La morminţi‖

‖La Biserică‖
‖La Biserică‖
‖La Biserică‖

Neolitic; Cultura
Vinea
Epoca Bronzului

‖Jidovi‖

Sec. ll-lll p. Chr.

‖La Cetate‖

Sec. lV-l a. Chr.

‖Crucea lui Ursache‖

Sec. ll-l a.Chr,
Latene, Cultura
geto-dacică

‖La Bulboc‖; ‖Cracul
Răchiţele‖, ‖Peştera
Popii‖
‖La Bulboc‖; ‖Cracul
Răchiţele‖, ‖Peştera
Popii‖
‖La Bulboc‖; ‖Cracul
Răchiţele‖, ‖Peştera
Popii‖
‖La Cruce‖

Epoca bronzului
timpuriu, Cultura
Coţofeni
Paleolitic

‖La Cruce‖

Latene

‖La Cruce‖

Perioada de
tranziţie la epoca
bronzului, Cultura
Coţofeni
Sec. XV-XVl

‖La morminţi‖, în vatra
satului
‖Turtiţa‖, ‖Grui‖

Epoca romană

Nr.
Ctr
46)
47)
48)
49)

Cod LMI
GJ-l-m-B09141.01
GJ-l-m-B09141.02
GJ-l-m-B09141.03
GJ-l-s-B-09142

Denumire

Localitate

romană de la Săcelu
Aşezare

comuna SĂCELU
sat SĂCELU;
comuna SĂCELU
sat SĂCELU;
comuna SĂCELU
sat SĂCELU;
comuna SĂCELU
sat SĂRDĂNEŞTI;
comuna
PLOPŞORU
sat SĂRDĂNEŞTI;
comuna
PLOPŞORU
sat SOCU;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat SOCU;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat SOCU;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat SOCU;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat SOCU;
comuna
BĂRBĂTEŞTI

Necropolă
Aşezare
Situl arheologic de la
Sărdăneşti

50)

GJ-l-m-B09142.01

Necropolă

51)

GJ-l-s-B-09143

Situl arheologic de la Socu

52)

GJ-l-m-B09143.01

Aşezare

53)

GJ-l-m-B09143.02

Aşezare

54)

GJ-l-m-B09143.03

Aşezarea de epoca bronzului
de Socu

55)

GJ-l-m-B09143.04

Aşezare

56)

GJ-l-s-B-09144

Situl arheologic de la Spahii

57)

GJ-l-m-B09144.01

Aşezare

58)

GJ-l-m-B09144.02

Necropolă dacică

59)

GJ-l-s-B-09145

Situl arheologic de la Şiacu

60)

GJ-l-m-B09145.01

Fortificaţie

61)

GJ-l-m-B09145.02

Aşezare

62)

GJ-l-s-B-09146

63)

GJ-l-s-B-09147

Fortificaţie dacică de la
Şomăneşti
Aşezare neolitică de la Şura

64)

GJ-l-s-B-09148

65)

GJ-l-m-B09148.01
GJ-l-m-B09148.02
GJ-l-s-A-09149

66)
67)

Situl arheologic de la TârguCărbuneşti, punct ‖Geminele‖
Aşezare
Aşezare
Situl arheologic de la Teleşti

Adresa

Datare

‖Turtiţa‖, ‖Grui‖

Sec. ll-lll p. Chr.

‖Turtiţa‖, ‖Grui‖

Sec. ll-lll p. Chr.

‖Turiţă‖, ‖Grui‖

Epoca romană

‖În cimitir‖
‖În cimitir‖

Sec. XVll

‖Cioaca Boii‖ şi ‖Dealul
lui Istrate‖
‖Cioaca Boii‖ şi ‖Dealul
lui Istrate‖

Epoca dacică

‖Cioaca Boii‖ şi ‖Dealul
lui Istrate‖

Sec. ll a. Chr.sec.l p. CHr.
Latene
Epoca bronzului
timpuriu

‖Cioaca Boii‖ şi ‖Dealul
lui Istrate‖
‖Cioaca Boii‖ şi ‖Dealul
lui Istrate‖

Perioada de
tranziţie la epoca
bronzului, Cultura
Coţofeni

sat SPAHII;
comuna
TURBUREA
sat SPAHII;
comuna
TURBUREA

‖Dealul Spahiilor‖
‖Dealul Spahiilor‖

Sec. lll a. Chr.
Latene

sat SPAHII;
comuna
TURBUREA
sat ŞIACU;
comuna
SLIVILEŞTI
sat ŞIACU;
comuna
SLIVILEŞTI
sat ŞIACU;
comuna
SLIVILEŞTI

‖Dealul Spahiilor‖

Sec. lll a. Chr.
Latene

sat ŞOMĂNEŞTI;
comuna TELEŞTI
sat ŞURA;
comuna
SLIVILEŞTI
oraş TÂRGUCĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGUCĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGUCĂRBUNEŞTI
sat TELEŞTI;
comuna TELEŞTI

‖Cioaca cu bani‖
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‖Dealul Bungeteanu‖
‖Dealul Bungeteanu‖

Sec. Vll-Vl a. Chr.

‖Dealul Bungeteanu‖

Perioada de
tranziţie la epoca
bronzului, Cultura
Coţofeni
Sec. l a. Chr.
Latene
Neolitic, Cultura
Vinca

‖Valea Caselor‖
‖Geminele‖
‖Geminele‖

Epoca bronzului

‖Geminele‖

Neolitic, Cultura
Sălcuţa

‖Curături‖

Nr.
Ctr
68)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

Necropolă

Hallstatt târziu

‖Curături‖

Sec. Vl-V a Chr.
Hallstatt
Sec. Vl-V a. Chr.
Hallstatt târziu

71)

GJ-l-s-B-09151

72)

74)

GJ-l-m-B09151.01
GJ-l-m-B09151.02
GJ-l-s-B-09152

75)

GJ-l-s-B-09153

76)

GJ-l-s-B-09154

77)

GJ-l-s-B-09155

Situl arheologic de la Valea
Perilor

78)

GJ-l-s-B09155.01

Castru de pământ

79)

GJ-l-s-B09155.02

Aşezare

sat TELEŞTI;
comuna TELEŞTI
sat TELEŞTI:
comuna TELEŞTI
sat TELEŞTI;
comuna TELEŞTI
sat TOIAGA;
comuna STOINA
sat TOIAGA;
comuna STOINA
sat TOIAGA;
comuna STOINA
sat TOPEŞTI;
comuna TISMANA
sat ŢICLENI;
comuna ŢICLENI
sat VALEA
MĂNĂSTIRII;
comuna
CĂTUNELE
sat VALEA
PERILOR; comuna
CĂTUNELE
sat VALEA
PERILOR; comuna
CĂTUNELE
sat VALEA
PERILOR; comuna
CĂTUNELE

‖Curături‖

70)

GJ-l-m-A09149.01
GJ-l-m-A09149.02
GJ-l-s-A-09150

80)

GJ-l-s-B-09156

Aşezarea de la Valea Poienii

81)

GJ-l-s-B-09157

Aşezarea de la Văgiuleşti

82)

GJ-l-s-B-09158

Situl arheologic de la Vidin

83)

GJ-l-m-B09158.01

Aşezare

84)

GJ-l-m-B09158.02

Aşezare

85)

GJ-l-m-B09158.03

Aşezare

86)

GJ-l-s-B-09159

Aşezarea de epoca bronzului
de la Vierşani

87)

GJ-l-s-B-09160

Aşezarea de epoca bronzului
de la Vierşani ll

88)

GJ-ll-m-B-09161

Biserica ‖Sf.Împăraţi‖

89)

GJ-ll-m-B-09162

90)

GJ-ll-m-B-09163

Biserica ‖Naşterea Maicii
Domnului‖
Podul Vechi

91)

GJ-ll-m-B-09179

Şcoala Normală

Sat VALEA
POIENII; comuna
SĂMĂRINEŞTI
sat VĂGIULEŞTI;
comuna
VĂGIULEŞTI
sat VIDIN;
comuna
JUPĂNEŞTI;
sat VIDIN;
comuna
JUPĂNEŞTI;
sat VIDIN;
comuna
JUPĂNEŞTI;
sat VIDIN;
comuna
JUPĂNEŞTI;
sat VIERŞANI;
comuna
JUPĂNEŞTI
sat VIERŞANI;
comuna
JUPĂNEŞTI
municipiul TÂRGUJIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU

69)

73)

Aşezare
Necropola Hallstatt de la
Teleşti
Situl arheologic de la Toiaga
Aşezare
Fortificaţie
Aşezarea de epoca bronzului
de la Topeşti
Aşezarea dacică fortificată de
la Ţicleni
Ruinele bisericii mănăstirii de
la Valea Mănăstirii
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‖Livezile mari‖
‖Curături‖
‖Curături‖
‖Curături‖
‖Cetate‖
‖La Cetate‖

Sec. lV-l a. Chr.,
Lathene
Sec. ll- l a. Chr.,
Latene
Epoca bronzului

‖În cimitir‖

Latene, Cultura
geto-dacică
Sec. XlV

‖Chivadarul‖

Sec. ll-lll p. Chr.

‖Chivadarul‖

Sec. ll-lll p. Chr.

‖Chivadarul‖

Sec. ll-lll p. Chr.

‖La Măgura‖

Sec. V- Vll

‖Valea Casei‖

Sec. V-Vl

‖Surliţa‖ şi ‖Boia‖
‖Surliţa‖ şi ‖Boia‖

Sec. XVlll

‖Surliţa‖ şi ‖Boia‖

Epoca dacică

‖Surliţa‖ şi ‖Boia‖

Epoca bronzului

‖Poarta luncii‖

Epoca bronzului,
Cultura
Verbicioara
Sec. ll-l a. Chr.
Latene

‖Piscul cerului‖
Cartier Româneşti

1820-1830

Cartier Siseşti

1839

Grădina publică

1894

Str. 1 Decembrie 106

1924

Nr.
Ctr
92)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

GJ-ll-m-B-09165

Biserica ‖Sf. Nicolae‖, ‖Sf.
Andrei‖
Casa protopopului Andrei
Schevofilax
Casă

municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU

Str. 11 Iunie 48

1810

Str. 16 Februarie 9

Sec. XVlll

Bd. Brâncuşi
Constantin 15
Bd. Brâncuşi
Constantin 19
Str. Drăgoeni 74,
Cartier Drăgoieni
Str. Drăgoeni 171

1933

Str. Drăgoeni 414

Înc. sec. XX

Calea Eroilor

1937

Calea Eroilor 5

1928

Calea Eroilor 20

Înc. sec. XX

municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul TÂRGUJIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU

Calea Eroilor 23

1929

Calea Eroilor 49

1930

Calea Eroilor 92

1928

Str. Geneva 4

Înc. sec. XX

Str. Geneva 8

1875

Str. Geneva 9

1930-1935

Str. Parâng 1

Sec. XVlll

Bd.Republicii 1

1940

Bd.Republicii 10

1932

Bd. Republicii 13

1935

Str. Siret 30

Sec. XVlll

Bd. Teodoroiu
Ecaterina 365 Cartier
Vădeni
Bd. Teodoroiu
Ecaterina 365
Bd. Teodoroiu
Ecaterina 365
Bd. Teodoroiu
Ecaterina 365
Bd. Teodoroiu
Ecaterina 365
Str. Traian
Vladimirescu, Unirii,
Griviţa, Calea ferată,
Calea Eroilor
Str. Unirii 29

Sec. XVlll

Str. Unirii 37

1930-1935

93)

GJ-ll-m-B-09166

94)

GJ-ll-m-B-09167

95)

GJ-ll-m-B-09168

96)

GJ-ll-m-B-09169

Cămin de Ucenici al
Cooperaţiei Meşteşugăreşti
Casă

97)

GJ-ll-m-B-09170

Casă

98)

GJ-ll-m-B-20123

Casă

99)

GJ-ll-m-B-09171

Biserica ‖Sf. Apostoli‖

100)

GJ-ll-m-B-09172

Casa Vintilă

101)

GJ-ll-m-B-20124

Casă

102)

GJ-ll-m-B-09173

Casă

103)

GJ-ll-m-B-09174

Casa Opriş

104)

GJ-ll-m-B-09175

Casă

105)

GJ-ll-m-B-09176

Casa Ion Carabatescu

106)

GJ-ll-m-B-09177

Prefectura Veche

107)

GJ-ll-m-B-09178

Casa Gherghe

108)

GJ-ll-m-B-09180

109)

GJ-ll-m-B-09181

Casa Şetrarului Chiriţă
Corbeanu
Casa Iunian Grigore

110)

GJ-ll-m-B-09182

Casele Doppelreiter

111)

GJ-ll-m-B-09183

Casă

112)

GJ-ll-m-B-09184

Casa Vasile Moangă

113)

GJ-ll-a-A-09185

Ansamblul curţii lui Cornea
Brăiloiu

114)

Casa lui Cornea Brăiloiu

118)

GJ-ll-m-A09185.01
GJ-ll-m-A09185.02
GJ-ll-m-A09185.03
GJ-ll-m-A09185.04
GJ-ll-a-B-09186

119)

GJ-ll-m-B-09187

120)

GJ-ll-m-B-09188

Colegiul Naţional ‖Tudor
Vladimirescu‖
Casa Catană

115)
116)
117)

Biserica ‖Adormirea Maicii
Domnului‖
Zid de incintă
Grajduri
Ansamblu urban

municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU

municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
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1933
Înc. sec. XX
Înc. sec. XX

1699
1694., ref. 1911
Sec. XVlll-XlX
Sec. XVlll-XlX

1896-1898

Nr.
Ctr
121)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

GJ-ll-m-A-09189

Biserica ‖Sf. Voievozi‖

Piaţa Victoriei

1748-1764

122)

GJ-ll-m-B-09190

Casa Barbu Gănescu

Piaţa Victoriei 2

Sec. XVlll

123)

GJ-ll-m-A-09191

Prefectura Judeţului Gorj

Piaţa Victoriei 4

1898

124)

GJ-ll-m-B-09192

Str. Victoriei 24

1900

125)

GJ-ll-m-B-09193

Palatul Finanţelor, azi
Universitatea C. Brâncuşi
Casă

Str. Victoriei 126

1909

126)

GJ-II-m-B-09194

Casa Niculescu

Str. Victoriei 132

1907

127)

GJ-II-m-B-09195

Casa Pâinişoară

Str. Victoriei 149

1904

128)

GJ-II-m-B-09196

Casă

GJ-II-m-B-20125

Casă

130)

GJ-II-m-B-09197

Casă

131)

GJ-II-m-B-21126

Casă

132)

GJ-II-m-B-09198

Casa Găvănescu

133)

GJ-II-m-B-09199

Casa Miloşescu

134)

GJ-II-m-B-09200

Casă

135)

GJ-II-m-B-09201

Casă

136)

GJ-II-m-B-09202

Casă

137)

GJ-II-m-B-09204

Casa Dimitrie Măldărescu

138)

GJ-II-m-B-09203

Casă

Str. Vladimirescu
Tudor 14
Str. Vladimirescu
Tudor 16
Str. Vladimirescu
Tudor 18
Str. Vladimirescu
Tudor 20
Str. Vladimirescu
Tudor 25
Str. Vladimirescu
Tudor 27
Str. Vladimirescu
Tudor 29
Str. Vladimirescu
Tudor 31
Str. Vladimirescu
Tudor 33
Str. Vladimirescu
Tudor 36
Str. Vladimirescu
Tudor 37

1850

129)

139)

GJ-II-m-B-09205

Ruinele bisericii „Sf. Nicolae‖

140)

GJ-II-m-B-09206

Biserica de lemn „Sf. Îngeri‖

141)

GJ-II-m-B-09207

Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖

142)

GJ-II-m-B-09208

143)

GJ-II-m-B-09209

Casa de lemn Elisaveta
Raşoveanu
Biserica de lemn „Sf. Ioan
Botezătorul‖

144)

GJ-II-a-B-09210

Ansamblul bisericii „Toţi
Sfinţii‖

145)

GJ-II-m-B09210.01

Biserica „Toţi Sfinţii‖

146)

GJ-II-m-B09210.02

Zid de incintă

147)

GJ-II-m-B-09211

Gospodăria Pătru Flondor

148)

GJ-II-m-B-09212

Casa Mihuţescu

municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul
TÂRGU-JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
sat ALBENI;
comuna ALBENI
sat ALIMPEŞTI;
comuna
ALIMPEŞTI
sat ANINIŞU DIN
VALE; comuna
CRASNA
sat ARCANI;
comuna ARCANI
sat ARTANU;
comuna
NEGOMIR
sat BAIA DE FIER;
comuna BAIA DE
FIER
sat BAIA DE FIER;
comuna BAIA DE
FIER
sat BAIA DE FIER;
comuna BAIA DE
FIER
sat BAIA DE FIER;
comuna BAIA DE
FIER
sat BAIA DE FIER;
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1864
1934
1912
1934
1910
1893
1893
1926
sec. XVIII
1912
ante 1730
înc. sec. XIX

1800
înc. sec. XIX
1825

1750

1750

1750

înc. sec. XIX

Nr.
Ctr

Cod LMI

Denumire

149)

GJ-II-m-B-09214

Casa Gică Popescu

150)

GJ-II-m-B-09215

Casa Barbici

151)

GJ-II-m-A-09216

Biserica de lemn „ Sf.
Voievozi‖

152)

GJ-II-m-B-09217

Ruinele bisericii „Sf.
Gheorghe Teologul‖

153)

GJ-II-m-B-09218

Casa de lemn Floarea
Cochină

154)

GJ-II-m-B-09219

155)

GJ-II-m-B-09223

Biserica de lemn „Sf.
Gheorghe‖
Casa Sârbu

156)

GJ-II-a-B-09233

Ansamblul şcolii din Bălceşti

157)

GJ-II-m-B09233.01

Şcoală

158)

GJ-II-m-B09233.02

Casă

159)

GJ-II-m-B09233.03

Fântână

160)

GJ-II-m-B-09222

Gospodăria C. Avramescu

161)

GJ-II-m-B-09220

Biserica „Sf. Ilie‖

162)

GJ-II-m-B-09234

Gospodăria Ion Danciu (casa
mare, fântâna, casa din
spatele curţii, anexe)

163)

GJ-II-m-B-09221

Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului‖

164)

GJ-II-m-B-09225

Casa Costică Bărbătescu

165)

GJ-II-m-B-20128

Casa Popa Sburlea

166)

GJ-II-m-B-09226

Biserica de lemn ‖Sf.

Localitate
comuna BAIA DE
FIER
sat BĂLĂNEŞTI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat BĂLĂNEŞTI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat BĂLĂNEŞTI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat BĂLĂNEŞTI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat BĂLĂNEŞTI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat BĂLCEŞTI;
comuna BOLBOŞI
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂLCEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BĂRBĂTEŞTI;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat BĂRBĂTEŞTI;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat BĂZĂVANI;
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Adresa

Datare

sec. XIX
înc. sec. XIX
Cătun Toropi

1680

Cătun Viezuri

1841

sec. XIX

1755- 1757
26

sf. sec. XIX

111

înc. sec. XX

111

înc. sec. XX

111

înc. sec. XX

111

înc. sec. XX

149

1936

224

1732

315 Cătun Pereşti

1930

430 Cătun Pereşti

1790

1848 - 1850

1891

sec. XIX

Nr.
Ctr

Cod LMI

Denumire

Localitate

Pantelimon‖

comuna
SAMARINEŞTI
sat BÂLTENI;
comuna BÂLTENI

167)

GJ-II-m-B-09227

Biserica „Sf. Vasile‖ şi „Sf.
Împăraţi‖

168)

GJ-II-m-B-09228

Casa Dinică Schileru

169)

GJ-II-m-B-09229

Şcoala „Dinică Schileru‖

170)

GJ-II-m-B-20129

Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

171)

GJ-II-m-B-09230

Biserica de lemn „Sf.
Gheorghe‖

172)

GJ-II-m-B-20130

Casă

173)

GJ-II-m-B-09235

Casa Vartolomei Văruţ

174)

GJ-II-m-B-09236

Casa David Colibăşanu

175)

GJ-II-m-B-09237

Casă

176)

GJ-II-m-B-09238

Cooperitva de Credit

177)

GJ-II-m-B-09232

Casa Elena Giurcă

178)

GJ-II-m-B-09239

Casă

179)

GJ-II-m-B-09240

Vila Doichin N. Georgescu

180)

GJ-II-m-B-09241

Casa Şt. N. Geană

181)

GJ-II-m-B-20131

Casă

182)

GJ-II-m-B-09242

Casă

183)

GJ-II-a-B-09231

Ansamblul bisericii „ Sf.
Voievozi‖

sat BÂLTENI;
comuna BÂLTENI
sat BÂLTENI;
comuna BÂLTENI
sat BÂRCACIU;
comuna
MUŞETEŞTI
sat BÂRZEIU DE
GILORT; comuna
ALBENI
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
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Adresa

Datare

1826
înc. sec. XIX
înc. sec. XIX
1713

1800

1932

4

1933

16

înc. sec. XX

26

înc. sec. XX

80

înc. sec. XX

109

1933

109

1933

119

înc. sec. XIX

140

1908

213

înc. sec. XX

477

înc. sec. XX

637

sec. XVIII

Nr.
Ctr
184)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

GJ-II-m-B09231.01

Biserica „ Sf. Voievozi‖

637

sec. XVIII

185)

GJ-II-m-B09231.02

Zid de incintă

sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat BENGEŞTI;
comuna
BENGEŞTI –
CIOCADIA

637

sec. XVIII

186)

GJ-II-m-B-09243

Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului‖

Cătun Măgura

1834

187)

GJ-II-m-B-20132

Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

188)

GJ-II-m-B-09244

Biserica de lemn „Sf. Ioan
Botezătorul‖

189)

GJ-II-m-B-09245

Biserica de lemn „Naşterea
Maicii Domnului‖

190)

GJ-II-m-B-20133

Biserica de lemn
„Bunavestire‖

191)

GJ-II-m-B-09246

Biserica de lemn „Sf. Dumitru‖

192)

GJ-II-m-B-09247

Biserica „Sf. Nicolae‖

193)

GJ-II-m-B-09248

Biserica „Sf. Nicolae‖, „Sf.
Voievozi‖

194)

GJ-II-m-B-09249

195)

GJ-II-m-B-09250

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖
Biserica „Sf. Trei Ierarhi‖

196)

GJ-II-m-B-09251

Casa Coliţă

197)

GJ-II-m-B-09252

Biserica de lemn ‖Sf. Nicolae‖

198)

GJ-II-m-B-09253

Biserica ‖Sf. Nicolae‖

199)

GJ-II-m-B-09254

200)

GJ-II-m-B-09255

Biserica „Intrarea în Biserică‖
a mănăstirii Lainici
Biserica „Schimbarea la Faţă‖

201)

GJ-II-a-A-09256

202)

204)

GJ-II-m-A09256.01
GJ-II-m-A09256.02
GJ-II-m-B-09257

205)

GJ-II-m-B-09258

206)

GJ-II-m-B-09259

sat aparţinător
BERCEŞTI; oraş
NOVACI
sat BIBEŞTI;
comuna
SĂULEŞTI
sat BOBU;
comuna
SCOARŢA
sat BOBU;
comuna
SCOARŢA
sat BOCA;
comuna
SAMARINEŞTI
sat BOIA;
comuna
JUPÂNEŞTI
sat BRĂDICENI;
comuna
PEŞTIŞANI
sat BRĂNEŞTI;
comuna
BRĂNEŞTI
sat BRĂTUIA;
comuna DĂNEŞTI
sat BUDIENI;
comuna
SCOARŢA
sat BUDIENI;
comuna
SCOARŢA
oraş BUMBEŞTI
JIU
oraş BUMBEŞTI
JIU
oraş BUMBEŞTI
JIU
oraş BUMBEŞTI
JIU
oraş BUMBEŞTI
JIU
oraş BUMBEŞTI
JIU
oraş BUMBEŞTI
JIU
sat BUMBEŞTIPIŢIC; comuna
BUMBEŞTI-PIŢIC
sat BUMBEŞTIPIŢIC; comuna
BUMBEŞTI-PIŢIC
sat BUMBEŞTI-

203)

Muzeul arhitecturii populare
gorjeneşti
Cula Cornoiu
Biserica „Sf. Ioan Botezătorul‖
Ruinele bisericii „Adormirea
Maicii Domnului‖, „Sf.
Dumitru‖
Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖
Han

286

Datare

1799
Cătun Bobaia

ante 1816

Cătun Gorgania

ante 1860

ante 1815

sec. XVIII, ref.
1816
Cătun Mămăroi

1739

1854- 1859

sec. XIX
1832

sf. sec. XVIII
Cătun Sârbeşti

1760

Cartier Lăzăreşti

1763, ref. sec. XX

Cartier Lainici

1812 - 1827

Cătun Tetila

1835

Cătun Curtişoara
Cătun Curtişoara

sec. XVIII

Catier Curtişoara

1820
sec. XIX

Cătun Lupeşti

1640, ref. 1833

La piatra kilometrică

înc. sec. XX

Nr.
Ctr

Cod LMI

Denumire

207)

GJ-II-m-B-09260

Casa Pozneria Pantelie

208)

GJ-II-m-B-09261

Biserica de lemn „Sf. Îngeri‖

209)

GJ-II-m-B-09262

Casa Manciu

210)

GJ-II-m-B-09263

Biserica „Sf. Apostoli‖

211)

GJ-II-m-A-09264

Casa Cartianu

212)

GJ-II-m-B-09265

Biserica de lemn „Sf
Gheorghe‖, „Intrarea în
Biserică‖

213)

GJ-II-m-B-09266

Biserica „Toţi Sfinţii‖

214)

GJ-II-a-B-09268

215)

217)

GJ-II-m-B09268.01
GJ-II-m-B09268.02
GJ-II-m-B-09269

Ansamblul bisericii de lemn
„Intrarea în Biserică‖
Biserica de lemn ‖Intrarea în
Biserică‖
Zid de incintă

218)

GJ-II-m-B-09271

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖

219)

GJ-II-m-B-09272

Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖

220)

GJ-II-m-B-09273

Biserica de lemn „Sf.
Arhangheli‖

221)

GJ-II-m-B-09274

Biserica „Sf. Împăraţi‖

222)

GJ-II-m-B-09275

Casa Cepleanu

223)

GJ-II-m-B-20134

Biserica de lemn „Sf. Ioan
Botezătorul‖

224)

GJ-II-a-B-09276

Ansamblul bisericii „Sf. Ioan
Botezătorul‖

225)

GJ-II-m-B09276.01

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul‖

226)

GJ-II-m-B09276.02

Zid de incintă

216)

Biserica „Naşterea Maicii
Domnului‖

Localitate

Adresa

PIŢIC; comuna
BUMBEŞTI-PIŢIC
sat BUMBEŞTIPIŢIC; comuna
BUMBEŞTI-PIŢIC
sat BUZEŞTI;
comuna CRASNA
sat CAPU
DEALULUI;
comuna
BRĂNEŞTI
sat CARTIU;
comuna
TURCINEŞTI
sat CARTIU;
comuna
TURCINEŞTI
sat
CĂLUGĂREASA;
comuna
PRIGORIA
sat
CĂLUGĂREASA;
comuna
PRIGORIA
sat CĂRPINIŞ;
comuna CRASNA
sat CĂRPINIŞ;
comuna CRASNA
sat CĂRPINIŞ;
comuna CRASNA
sat CĂTUNELE;
comuna
CĂTUNELE
sat CÂRBEŞTI;
comuna
DRĂGUŢEŞTI
sat CÂRLIGEI;
comuna
BUMBEŞTI-PIŢIC
sat CEAURU;
comuna BĂLEŞTI

122

sat CEPLEA;
comuna
PLOPŞORU
sat CEPLEA;
comuna
PLOPŞORU
sat CERNĂDIA;
comuna BAIA DE
FIER
sat CIOCADIA;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat CIOCADIA;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat CIOCADIA;
comuna

287

145

Datare

înc. sec. XlX

1833
114

înc. sec. XX

1817, modif.
1904-1908
sf. sec. XVIII
Cătun Ţoţoi

1775

1822

1738
1738
sec. XIX
1827
Cătun Văleni

1780

1816
Cătun Arhonţi

1672

1836

1822- 1823

1731

27

27

1808

27

1906

Nr.
Ctr

Cod LMI

Denumire

Localitate

227)

GJ-II-m-B-09277

Biserica de lemn „Pogorârea
Sf. Duh‖, „Sf. Nicolae‖

228)

GJ-II-m-B-09278

Biserica „Sf. Împăraţi‖

229)

GJ-II-m-B-09279

Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖

230)

GJ-II-m-B-09280

Biserica „Sf. Nicolae‖

231)

GJ-II-m-B-09281

232)

GJ-II-m-B-09282

Biserica de lemn „Înălţarea
Domnului‖
Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

233)

GJ-II-m-B-09283

Biserica de lemn „Buna
Vestire‖, „Izvorul Tămăduirii‖

234)

GJ-II-m-B-20135

Casa Petre Dobran

235)

GJ-II-m-B-09284

Casa Ioana I. Popescu

236)

GJ-II-m-B-09285

237)

GJ-II-m-B-20136

Biserica de lemn „Sf.
Dumitru‖, „Adormirea Maicii
Domnului‖
Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

238)

GJ-II-a-B-09286

Fostul schit Covrigi

239)

GJ-II-m-B09286.01

240)

GJ-II-m-B09286.02

Biserica „Naşterea Maicii
Domnului‖ a fostului schit
Covrigi
Ruine chilii

241)

GJ-II-a-A-09288

Ansamblul schitului Crasna

242)

Biserica „Sf. Nicolae‖

246)

GJ-II-m-A09288.01
GJ-II-m-A09288.02
GJ-II-m-A09288.03
GJ-II-m-A09288.04
GJ-II-m-B-09289

247)

GJ-II-m-B-09290

Casa de lemn Dumitru Danciu

248)

GJ-II-m-B-09291

Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului‖

249)

GJ-II-m-B-09292

Biserica de lemn „Izvorul

243)
244)
245)

Chilii
Turn clopotniţă
Zid de incintă
Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică‖

BENGEŞTI CIOCADIA
sat CIOCADIA;
comuna
BENGEŞTI CIOCADIA
sat CIORARI;
comuna STOINA
sat CIUPERCENI;
comuna
CIUPERCENI
sat CLEŞNEŞTI;
comuna
GLOGOVA
sat CLOŞANI;
comuna PADEŞ
sat COLIBAŞI;
comuna
SCOARŢA
sat COPĂCIOASA;
comuna
SCOARŢA
sat COPĂCIOASA;
comuna
SCOARŢA
sat COPĂCIOASA;
comuna
SCOARŢA
sat CORNEŞTI;
comuna BĂLEŞTI
sat CORNETU;
comuna CĂPRENI
sat COVRIGI;
comuna
VĂGIULEŞTI
sat COVRIGI;
comuna
VĂGIULEŞTI
sat COVRIGI;
comuna
VĂGIULEŞTI
sat CRASNA;
comuna CRASNA
sat CRASNA;
comuna CRASNA
sat CRASNA;
comuna CRASNA
sat CRASNA;
comuna CRASNA
sat CRASNA;
comuna CRASNA
sat CRASNA DIN
DEAL; comuna
CRASNA
sat CRASNA DIN
DEAL; comuna
CRASNA
sat CRASNA DIN
DEAL; comuna
CRASNA
sat CRASNA
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Adresa

Datare

88

1763

1824
Cătun Văianu

1736 - 1737

1864

1790
În cimitir

1781
1719, ref. 1797 şi
1870
1910

7

înc. sec. XX

1846

1829 - 1830
1809

1809

1809

Fostul sat CrasnaUngureni
Fostul sat CrasnaUngureni
Fostul sat CrasnaUngureni
Fostul sat CrasnaUngureni
Fostul sat CrasnaUngureni

1636
1636
sec. XVII
sec. XVII
sec. XVII
1795

sec. XVIII

sec. XVIII

1768

Nr.
Ctr

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

Tămăduirii‖

UNGURENI;
comuna CRASNA
sat CURPEN;
comuna
STĂNEŞTI

Cătun Curpenel

1801

250)

GJ-II-m-B-09293

Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului‖

251)

GJ-ll-m-B-09294

Biserica „Sf.Nicolae‖

252)

GJ-ll-m-B-20137

Biserica de lemn „Sf. Trei
Ierarhi‖

253)

GJ-ll-m-B-09295

Pivniţă de deal

254)

GJ-ll-m-B-09296

Biserica „Sf. Arhangheli‖

255)

GJ-ll-m-B-09297

256)

GJ-ll-m-B-09298

257)

GJ-ll-m-B-09299

258)

GJ-ll-m-B-09300

Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖
Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului‖
Biserica de lemn
„Sf.Gheorghe‖
Biserica de lemn „Sf. Ioan
Botezătorul‖

259)

GJ-ll-m-B-20138

Biserica de lemn „Sf.Nicolae‖

260)

GJ-ll-m-B-09302

Biserica „Sf. Împăraţi‖

261)

GJ-ll-m-B-09303

262)

GJ-ll-m-B-09301

Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului‖
Biserica de lemn
„Sf.Gheorghe‖

263)

GJ-ll-m-B-09304

Biserica de lemn
„Sf.Gheorghe‖

264)

GJ-ll-m-A-09305

Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖

265)

GJ-ll-m-B-20139

Pivniţă de deal

266)

GJ-ll-a-A-09306

Ansamblul Glogoveanu

267)

GJ-ll-m-A09306.01

Casa Glogoveanu

268)

GJ-ll-m-A09306.02

Biserica „Sf.Nicolae‖

269)

GJ-ll-m-A09306.03

Zid de incintă

270)

GJ-ll-m-B-09307

271)

GJ-ll-m-B-09308

Biserica de lemn „Naşterea
Maicii Domnului‖
Biserica „Sf. Arhangheli‖

sat CURSARU;
comuna
PLOPŞORU
sat DEALU
VIILOR;
comuna
CĂTUNELE
sat DOBRIŢA;
comuna RUNCU
sat DOSENI;
comuna ALBENI
sat DRĂGOIEŞTI;
comuna CRASNA
sat DUMBRĂVENI;
comuna CRASNA
sat DUMBRĂVENI;
comuna CRASNA
sat FĂRCĂŞEŞTI;
comuna
FĂRCĂŞEŞTI
sat FĂRCĂŞEŞTI;
comuna
FĂRCĂŞEŞTI
sat FRASIN;
comuna VLADIMIR
sat FRĂTEŞTI;
comuna LELEŞTI
sat FRÂNCEŞTI;
comuna
PEŞTIŞANI
sat GLODENI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat GLODENI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat GLODENI;
comuna
BĂLĂNEŞTI
sat GLOGOVA;
comuna
GLOGOVA
sat GLOGOVA;
comuna
GLOGOVA
sat GLOGOVA;
comuna
GLOGOVA
sat GLOGOVA;
comuna
GLOGOVA
sat GORNOVIŢA;
comuna TISMANA
sat GROŞEREA,
comuna
ANINOASA

289

1820

sec. XIX

sec. XIX
1825
În cimitir

1760
1768

În cimitir

1824

Cătun Broşteniţa

1848

1847

1817
1825
Cătun Boacşa

1823

Cătun Cioreşti

1772

Cătun Bâşneci

1728,ref. 1791 1792
sec. XIX

sec. XVII - XVIII

sec. XVII - XVIII

1730

sec. XVIII

1764,ref.1939 1945
1808

Nr.
Ctr
272)

Cod LMI

Denumire

Localitate

GJ-ll-m-A-09309

Cula Crăsnaru

273)

GJ-ll-m-B-09310

Biserica de lemn „Curioasa
Paraschiva‖

274)

GJ-ll-m-B-09311

275)

GJ-ll-m-B-09312

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖
Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică‖

276)

GJ-ll-m-B-09313

Biserica „Sf. Gheorghe‖

277)

GJ-ll-m-B-09314

Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului‖

278)

GJ-ll-m-B-09315

Biserica „Sf. Dumitru‖

279)

GJ-ll-m-B-09316

Biserica „Sf. Voievozi‖

280)

GJ-ll-m-B-20140

Ruine de biserică

281)

GJ-ll-m-B-09317

Cula I.C. Davani

282)

GJ-ll-m-B-09318

Biserica „Sf. Ilie‖

283)

GJ-ll-m-B-09319

Biserica de lemn „Duminica
Tomii‖

284)

GJ-ll-m-B-09320

285)

GJ-ll-m-B-09321

Biserica de lemn „Sf. Ioan
Gură de Aur‖
Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

286)

GJ-ll-m-B-09322

287)

GJ-ll-m-B-09323

288)

GJ-ll-m-B-09324

Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

289)

GJ-ll-m-B-09325

Biserica „Sf. Nicolae‖, „Sf.
Gheorghe‖

290)

GJ-ll-m-B-09326

Biserica „Sf. Nicolae‖

291)

GJ-ll-m-B-09327

Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

292)

GJ-ll-m-B-09328

Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică‖

293)

GJ-ll-m-B-09329

Biserica „Sf. Nicolae‖

294)

GJ-ll-m-B-09330

295)

GJ-ll-a-B-09331

Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖, „Intrarea în
Biserică‖
Ansamblul bisericii de lemn

sat GROŞEREA,
comuna
ANINOASA
sat GURENI;
comuna
PEŞTIŞANI
sat HIRIŞEŞTI;
comuna NOVACI
sat HOBIŢA;
comuna
PEŞTIŞANI
sat HORĂŞTI;
comuna MOTRU
sat HOREZU;
comuna
TURCINEŞTI
sat HUREZANI;
comuna
HUREZANI
sat IONEŞTI;
comuna IONEŞTI
sat IZVOARELE;
comuna
PLOPŞORU
sat LARGA;
comuna
SAMARINEŞTI
sat LARGA;
comuna
SAMARINEŞTI
sat LAZURI;
comuna
SCOARŢA
sat LELEŞTI;
comuna LELEŞTI
sat LELEŞTI;
comuna LELEŞTI
sat LICURICI;
comuna LICURICI
sat LINTEA;
comuna
SCOARŢA
sat LUNCA;
comuna VLADIMIR
sat LUPOAIA;
comuna
CĂTUNELE
sat MĂIAG;
comuna CRUŞEŢ
sat MĂTĂSARI;
comuna
MĂTĂSARI
sat MĂZĂROI;
comuna
STĂNEŞTI
sat MICULEŞTI;
comuna
SLIVILEŞTI
sat
MIROSLOVENI;
comuna ALBENI
municipiul MOTRU

Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului‖
Biserica de lemn „Sf.
Gheorghe‖

290

Adresa

Datare
sec. XVIII

1812

1758
1822

1878 - 1886
1814

1842

ante 1836
înc. sec. XIX

prima jum. A sec.
XIX
1826
În cimitir

1740

cătun Ursăţei

1791
1773
1776 - 1777
1798

1830
cătun Lupoiţa

1805

cartier Valea Boului

1818
1897

1834

1872

1812
cartier Ploştina

1840 - 1850

Nr.
Ctr
296)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

„Sf. Ioan Botezătorul‖
Biserica de lemn „Sf. Ioan
Botezătorul‖
Clopotniţa

municipiul MOTRU

cartier Ploştina

1840 - 1850

municipiul MOTRU

cartier PLOŞTINA

1840 - 1850

municipiul MOTRU

cartier Leurda

1839

municipiul MOTRU

cartier Lupoiţa

1768 - 1797

298)

GJ-ll-m-B09331.01
GJ-ll-m-B09331.02
GJ-ll-m-B-09332

299)

GJ-ll-m-B-09333

300)

GJ-ll-m-B-20141

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖
Biserica „Adormirea Maicii
Domnului‖
Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

301)

GJ-ll-m-B-09334

Biserica de lemn „Sf. Îngeri‖

302)

GJ-ll-m-B-09335

Biserica „Naşterea Maicii
Domnului‖

303)

GJ-ll-m-B-09336

Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

304)

GJ-ll-m-B-09337

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖

305)

GJ-ll-m-B-09338

306)

GJ-ll-m-B-09339

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖
Biserica „Sf. Atanasie şi Chiril‖

307)

GJ-ll-m-B-09340

Casa Constantin Nacu

308)

GJ-ll-m-B-09341

Biserica „Sf. Împăraţi‖

309)

GJ-ll-m-B-09342

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖

310)

GJ-ll-m-B-09343

Biserica „Sf. Nicolae‖

311)

GJ-ll-m-B-09344

Şcoală

312)

GJ-ll-m-B-09345

Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖

313)

GJ-ll-m-B-09346

314)

GJ-ll-m-B-09347

Biserica de lemn „Schimbarea
la Faţă‖
Biserica de lemn „Sf. Treime‖

315)

GJ-ll-m-B-09348

Casa Tenu

316)

GJ-ll-m-B-09349

Casa Gore Sgarbură

317)

GJ-ll-m-B-09350

Biserica de lemn „Sf.
Gheorghe‖

318)

GJ-ll-m-B-09351

Biserica de lemn ‖Sf.
Voievozi‖

319)

GJ-ll-m-B-09352

Moară

297)

sat MURGILEŞTI;
comuna
VAGIULEŞTI
sat MUŞETEŞTI;
comuna
MUŞETEŞTI
sat NEGOIEŞTI;
comuna
PRIGORIA
sat NEGOMIR;
comuna
NEGOMIR
sat NISTOREŞTI;
comuna
ALIMPEŞTI
oraş NOVACI
sat PADEŞ;
comuna PADEŞ
sat PADEŞ;
comuna PADEŞ
sat PĂIŞANI;
comuna STOINA
sat PÂRÂU VIU;
comuna
BERLEŞTI
sat PEŞTEANA
DE JOS; comuna
FĂRCĂŞEŞTI
sat PEŞTEANA
JIU;
comuna BÂLTENI
sat PEŞTIŞANI;
comuna
PEŞTIŞANI
sat PIEPTANI;
comuna CÂLNIC
sat PISTEŞTII DIN
DEAL; comuna
SCOARŢA
sat PISTEŞTII DIN
DEAL; comuna
SCOARŢA
sat PISTEŞTII DIN
VALE; comuna
BĂLĂNEŞTI
sat PISTEŞTII DIN
VALE; comuna
BĂLĂNEŞTI
Sat PLEŞA;
oraş BUMBEŞTIJIU
sat PLOPŞORU;

291

1768
„În cimitir‖

1751

1730
cătun Curtişoara

1813

cătun Petecei

1750

cartier Vlădoi

sec. XVIII
1883
sec. XIX
1800

Cătun Glăveni

1778

Valea cu apă

1804
înc. sec. XX

Cătun Suseni

1735, modif.
1856
1810 - 1815
1700

sec. XIX
Cătun Pişteştii din Vale

sec. XIX

1857

1706 ref., 18231824
înc. sec. XX

Nr.
Ctr

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

comuna
PLOPŞORU
320)

GJ-ll-m-B-09368

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖

321)

GJ-ll-m-B-09353

Casă

322)

GJ-ll-m-B-09354

Biserica de lemn „Sf. Andrei‖

323)

GJ-ll-m-B-09355

Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică‖

324)

GJ-ll-m-B-20142

Biserica de lemn „Naşterea
Maicii Domnului‖

325)

GJ-ll-a-A-09356

Mănăstirea Polovragi

326)

GJ-ll-m-A09356.01

Biserica „Adormirea Maicii
Domnului‖

327)

GJ-ll-m-A09356.02

Bolniţa „Sf. Nicolae‖

328)

GJ-ll-m-A09356.03

Stăreţie

329)

GJ-ll-m-A09356.04

Turn clopotniţă

330)

GJ-ll-m-B-09357

Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

331)

GJ-ll-m-B-09358

Biserica „SF. Nicolae‖, „Sf.
Dumitru‖ şi „Sf. Împăraţi‖

332)

GJ-ll-m-B-09359

Casa de lemn Maria Stoican

333)

GJ-ll-m-B-09360

334)

GJ-ll-m-B-09361

Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului‖
Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖, „Cuvioasa
Paraschiva‖

335)

GJ-ll-m-B-09362

336)

GJ-ll-m-B-09363

337)

GJ-ll-m-B-09364

Biserica de lemn „Sf. Ioan
Botezătorul‖

338)

GJ-ll-m-B-09365

Casa – culă Eftimie
Nicolaescu

339)

GJ-ll-m-B-09366

Casa Moangă - Pleşoianu

Biserica de lemn „Sf. Ioan
Botezătorul‖
Biserica de lemn „Sf.
Gheorghe‖

sat PLOPŞORU;
comuna
PLOPŞORU
sat PLOPŞORU;
comuna
PLOPŞORU
sat POCRUIA;
comuna TISMANA
sat POIENARI;
comuna
BUMBEŞTI –
PIŢIC
sat POJARU;
comuna
BUSTUCHIN
sat POLOVRAGI;
comuna
POLOVRAGI
sat POLOVRAGI;
comuna
POLOVRAGI
sat POLOVRAGI;
comuna
POLOVRAGI
sat POLOVRAGI;
comuna
POLOVRAGI
sat POLOVRAGI;
comuna
POLOVRAGI
sat POLOVRAGI;
comuna
POLOVRAGI
sat PRIGORIA;
comuna
PRIGORIA
sat PRIPORU;
comuna
CIUPERCENI
sat RASOVA;
comuna BĂLEŞTI
sat ROŞIA DE
AMARADIA;
comuna ROŞIA
DE AMARADIA
oraş ROVINARI

1874

60

înc. sec. XIX

1807
Cătun Măgura

1834

1825

sec. XVI - XVIII

1648

1732

sec. XVII - XVIII

1648

1806

1836

sec. XIX
„La Iovan‖

1834
1782, ref. 1900

1796

sat RUGI;
comuna
TURCINEŞTI
sat RUNCUREL;
comuna
MĂTĂSARI
sat RUNCUREL;
comuna
MĂTĂSARI

1691, ref. 1833

sat SĂCELU;
comuna SĂCELU

sec. XVIII

292

1836

sec. XIX

Nr.
Ctr
340)

Cod LMI

Denumire

Localitate

GJ-ll-m-B-09367

Biserica de lemn „Sf. Împăraţi‖

341)

GJ-ll-m-B-09369

342)

GJ-ll-m-B-09370

Biserica de lemn „Sf.
Gheorghe‖
Biserica de lemn „Sf. Dumitru‖

343)

GJ-ll-m-B-09371

Casa Dobran

344)

GJ-ll-m-B-09372

Casa Leon Sucea

345)

GJ-ll-m-B-09373

Casa Matei Vodislav

346)

GJ-ll-m-B-09374

Biserica de lemn „Sf. Dimitrie
şi Sf. Ioan Botezătorul‖

347)

GJ-ll-m-B-09375

Biserica „Sf. Voievozi‖

348)

GJ-ll-m-B-09376

349)

GJ-ll-m-A-09377

350)

GJ-ll-m-B-09378

Biserica „Adormirea Maicii
Domnului‖
Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică‖
Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

351)

GJ-ll-m-B-09379

Casa de lemn Florian

352)

GJ-ll-m-B-09380

Casa de lemn Ion Munteanu

353)

GJ-ll-m-B-09381

Casa de lemn Aurel Buşe

354)

GJ-ll-m-B-09382

Biserica de lemn „Sf.
Arhangheli‖

355)

GJ-ll-m-B-09383

Biserica de lemn „Sf. Îngeri‖

356)

GJ-ll-m-B-09384

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖

357)

GJ-ll-m-B-09385

Biserica „Duminica Tuturor
Sfinţilor‖

358)

GJ-ll-m-B-09386

Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului‖

359)

GJ-ll-m-B-09387

Biserica „Sf. Împăraţi‖

360)

GJ-ll-m-B-09388

361)

GJ-ll-a-B-09389

Biserica de lemn „Sf.
Voievozi‖, „Adormirea Maicii
Domnului‖
Mănăstirea Strâmba

sat SĂCELU;
comuna SĂCELU
sat SÂMBOTIN;
comuna SCHELA
sat SCHELA;
comuna SCHELA
sat SCOARŢA;
comuna
SCOARŢA
sat SCOARŢA;
comuna
SCOARŢA
sat SCOARŢA;
comuna
SCOARŢA
sat SCORUŞU;
comuna
BORĂSCU
sat SECIURILE;
comuna ROŞIA
DE AMARADIA
sat SLĂVUŢA,
comuna CRUŞEŢ
sat SLĂVUŢA,
comuna CRUŞEŢ
sat SLIVILEŞTI;
comuna
SLIVILEŞTI
sat SOCU;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat SOCU;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat SOCU;
comuna
BĂRBĂTEŞTI
sat SOHODOL;
comuna BAIA DE
FIER
sat STĂNCEŞTI;
comuna
MUŞETEŞTI
sat STĂNCEŞTI
LARGA; comuna
MUŞETEŞTI
sat STĂNEŞTI;
comuna
STĂNEŞTI
sat STEIC;
comuna
CĂTUNELE
sat STEJARI;
comuna STEJARI
sat STOLOJANI;
comuna BĂLEŞTI

362)

GJ-ll-m-B09389.01
GJ-ll-m-B-

363)

Biserica „Sf. Treime‖
Stăreţie

sat STRÂMBA JIU;
comuna TURCENI
sat STRÂMBA JIU;
comuna TURCENI
sat STRÂMBA JIU;
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Adresa

Datare
sec XIX, ref. sec.
XX
1794

Cartier Vlădoi

1781
1905
înc. sec. XX
înc. sec. XX

1729, modif. în
sec. XX
În cimitir

1813

În cimitir

1684
1880

sec. XVIII

sec. XIX

sec. XIX

1809

sec. XIX

1730

1732

1893

sec. XVIII
1818

sec . XVI - XVIII
1518 - 1620
sec. XVII

Nr.
Ctr

Cod LMI

Denumire

Localitate

365)

09389.02
GJ-ll-m-B09389.03
GJ-ll-m-B-09390

366)

GJ-ll-m-B-09391

Casa de lemn Brădiceanu

367)

GJ-ll-m-A-09392

Cula Cioabă - Chintescu

368)

GJ-ll-m-B-09393

Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

369)

GJ-ll-a-B-09394

Ansamblul Bisericii de lemn
„Sf. Nicolae‖

370)

GJ-ll-m-B09394.01

Turn - clopotniţă

371)

GJ-ll-m-B09394.02

Biserica de lemn „Sf. Nicolae‖

372)

GJ-ll-m-B-09396

373)

GJ-ll-m-B-09397

374)

GJ-ll-m-B-09398

375)

GJ-ll-m-B-09399

Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului‖
Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva‖
Biserica „Sf. Ioan, Sf. Nicolae
şi Sf. Gheorghe‖
Biserica de lemn „Sf. Împăraţi‖

376)

GJ-II-m-B-09400

377)

GJ-II-m-B-09402

378)

GJ-II-m-B-09404

Biserica de lemn "Naşterea
Maicii Domnului‖
Biserica de lemn "Înălţarea
Domnului‖
Biserica de lemn "Sf. Nicolae‖

379)

GJ-II-a-B-09406

Ansamblu urban

380)

GJ-II-a-B-09407

Ansamblu urban

381)

GJ-II-m-B-09405

382)

GJ-II-m-B-09403

Mănăstirea "Sf. Ioan
Botezătorul‖
Biserica de lemn "Sf. Voievozi‖

383)

GJ-II-a-B-09408

Ansamblu urban

384)

GJ-II-m-B-09287

Biserica "Sf. Nicolae‖

Municipiul TĂRGUJIU

385)

GJ-II-a-B-09409

Ansamblul schitului Logreşti

386)

GJ-II-m-B09409.01

Biserica "Sf. Ioachim şi Ana‖

sat TÂRGU
LOGREŞTI;
comuna
LOGREŞTI
sat TÂRGU
LOGREŞTI;
comuna

364)

Zid de incintă
Biserica „Sf. Vasile‖

comuna TURCENI
sat STRÂMBA JIU;
comuna TURCENI
sat STRÂMBA
VULCAN; comuna
CIUPERCENI
sat STROIEŞTI;
comuna ARCANI
sat ŞIACU;
comuna
SLIVILEŞTI
sat ŞTIUCANI;
comuna
SLIVILEŞTI
sat ŞURA;
comuna
SLIVILEŞTI
sat ŞURA;
comuna
SLIVILEŞTI
sat ŞURA;
comuna
SLIVILEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
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Adresa

Datare
sec. XVII
1824

sec XIX
1762, 1818 1825
1877

1805

1805

1805

Cartier Tupşa

1832

Cartier Duţeşti

1698

Cartier Cojani

1824 - 1825

Cartier Curteana

1812
1746

Cartier Comăneşti Pojogeni
Cartier Ştefăneşti

1796
1836

Str. Eroilor 1, 5, 6, 7, 8,
10, 14,16, 22
Str. Gilort 1, 3, 5
Mitropolit Nestor
Vornicescu 6
Str. Mitropolit Nestor
Vornicescu 6
Str. Trandafirilor
6062,63,67,69,1,73,7,
77,79,8,8,85,87,88,89,
90,92,97,101,103,105,
108,110,112,116,119,1
20,121,122,125,127,12
9,131,134,136,140
Cuza Alexandru Ioan
34

1780
1797

1768

1718

1718

Nr.
Ctr

Cod LMI

Denumire

387)

GJ-II-m-B09409.02

Chilii

388)

GJ-II-m-B-09410

Biserica "Sf. Nicolae‖

389)

GJ-II-m-B-09412

Biserica "Buna Vestire‖

390)

GJ-II-a-A-09413

Mănăstirea Tismana

391)

GJ-II-m-A09413.01
GJ-II-m-A09413.02
GJ-II-m-A09413.03
GJ-II-m-A09413.04
GJ-II-m-A09413.05
GJ-II-m-A09413.06
GJ-II-a-A-09414

Biserica "Adormirea Maicii
Domnului‖
Paraclisul "Sf. Ilie‖

392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)

Localitate
LOGREŞTI
sat TÂRGU
LOGREŞTI;
comuna
LOGREŞTI
sat TELEŞTI;
comuna TELEŞTI
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA

Turn clopotniţă
Stăreţie
Chilii
Incintă cu turnuri de colţ
Ansamblu schitului Cioclovina
de Jos
Biserica "Sf. Voievozi‖

401)

GJ-II-m-A09414.01
GJ-II-m-A09414.02
GJ-II-m-A09414.03
GJ-II-m-B-20269

402)

GJ-II-m-B-09415

Ruinele bisericii "Sf. Ilie‖ a
schitului Cioclovina de Sus
Biserica "Sf. Nicolae‖

403)

GJ-II-m-B-09416

Biserica "Sf. Împăraţi‖

404)

GJ-II-m-B-20144

Conacul Vasile Brătianu

405)

GJ-II-m-B-09417

Biserica de lemn "Sf. Nicolae‖

406)

GJ-II-m-B-09418

Tâmpla bisericii "Sf. Treime‖

407)

GJ-II-m-B-09419

Biserica de lemn "Sf. Ioan
Botezătorul‖

408)

GJ-II-m-B-09420

Casa Manta

409)

GJ-II-m-B-09421

Biserica "Sf. Voievozi‖ a
fostei mănăstiri Tânţăreni

410)

GJ-II-m-B-09422

Casa Ion Cosma

411)

GJ-II-m-B-09423

Casa Dănciulescu

399)
400)

Stăreţie
Chilii

sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TISMANA;
comuna TISMANA
sat TOTEA;
comuna LICURICI
sat TRESTIOARA;
comuna
DRĂGOTEŞTI
sat TROCANI;
comuna DĂNEŞTI
sat TURBUREA;
comuna
TURBUREA
sat TURBUREA;
comuna
TURBUREA
sat TURCENI;
comuna TURCENI
sat TURCINEŞTI;
comuna
TURCINEŞTI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
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Adresa

Datare
ante 1718

1747
1720, ref. sec. XX
1377-1378, cu
adăugiri
ulterioare
1377-1378
1650, ref.1782
sec. XVII, ref.
sec. XIX
sec. XVII, ref.
sec. XIX
sec. XVII,ref. sec.
XIX
1646-1651,ref.
sec. XIX
1715
1715
1912

1714
1735, 1825
1855

sec. XIX
1774, ref. 1846

1840-1896

1730

sec. XIX

1583, 1800, cu
adăugiri sec. XX
1923

1923

Nr.
Ctr
412)

Cod LMI

Denumire

Localitate

GJ-II-m-B-09424

Casa Alexandru

413)

GJ-II-m-B-09425

Casa Gheorghe Preda

414)

GJ-II-m-B-09426

Casa Constantin Mihăilescu

415)

GJ-II-m-B-09427

Casa Constantin Cosma

416)

GJ-II-m-B-09428

Poarta de intrare în "Târgul de
vite‖

417)

GJ-II-a-B-09429

Vechiul centru comercial

418)

GJ-II-m-B-09430

Casa D. Geantă

419)

GJ-II-m-B-09431

Casa Ion Drăcea

420)

GJ-II-m-B-09432

Casa Ion Vasilescu

421)

GJ-II-m-B-09433

Casa Bogdan Naum

422)

GJ-II-m-B-09434

Casă Ion Geantă

423)

GJ-II-m-B-09435

Casa Adrian Sârbu

424)

GJ-II-m-B-09436

Casa Titi Sârbu

425)

GJ-II-m-B-09437

Casa Ilie Antonie

426)

GJ-II-m-B-09438

Casa Dumitru Boiangiu

427)

GJ-II-m-B-09439

Casa Ion Hera

428)

GJ-II-m-B-09440

Casa Manolescu

429)

GJ-II-m-B-09441

Casa Mutulescu

430)

GJ-II-m-B-09442

Casa Cojocaru, Pârvulescu,
Iancu Stănescu

431)

GJ-II-m-B-09443

432)

GJ-II-m-B-09444

Biserica "Sf. Nicolae‖, "Sf.
Ion‖
Casa de lemn Dinică Cruceru

sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat ŢÂNŢĂRENI;
comuna
ŢÂNŢĂRENI
sat URDARI;
comuna URDARI
sat URECHEŞTI;
comuna
DRĂGUŢEŞTI
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Adresa

Datare
1892

1920-1925

1924

1920-1925

1920
În centrul satului

1890-1925

525

1920

526

1920

527

1920

528

1913

529

1913

531

1927

531

1920

533

1920

563

1920

565

1926

568

1920

569

1920

570-571

1920

1816
sec. XIX

Nr.
Ctr
433)

Cod LMI

Denumire

Localitate

GJ-II-m-B-09445

Casa de lemn Constantin
Popescu

434)

GJ-II-m-B-09446

Casa de lemn Ion Chilianu

435)

GJ-II-m-B-09447

Biserica de lemn "Adormirea
Maicii Domnului‖

436)

GJ-II-m-B-09448

Biserica de lemn "Intrarea în
Biserica‖

437)

GJ-II-m-B-09449

Biserica de lemn "Sf.
Gheorghe‖, "Sf. Dumitru‖

438)

GJ-II-m-B-09450

Ruinele bisericii "Sf.
Gheorghe‖

439)

GJ-II-m-B-09451

Biserica de lemn "Naşterea
Maicii Domnului‖

440)

GJ-II-m-B-09452

Casa Tătărescu, azi Sediul
Primăriei Plopşoru

441)

GJ-II-m-B-09453

Biserica de lemn "Sf. Andrei‖,
"Sf. Dumitru‖

442)

GJ-II-m-B-09454

Casa Dumitru Popescu

443)

GJ-II-m-B-09455

444)

GJ-II-m-B-09456

Biserica "Cuvioasa
Paraschiva‖
Casa Gârbea

445)

GJ-II-m-B-09457

Biserica de lemn "Sf.
Voievozi‖

446)

GJ-II-m-B-09458

Biserica de lemn "Sf.
Gheorghe‖

447)

GJ-II-m-B-09459

Biserica de lemn "Sf.
Gheorghe‖

448)

GJ-II-m-B-09460

Biserica "Sf. Dumitru‖

449)

GJ-II-m-B-09461

Biserica "Sf. Gheorghe‖, "Sf.
Nicolae‖

450)

Monumentul lui Tudor
Vladimirescu
Fântâna Sâmboteanu

452)

GJ-III-m-B09462
GJ-III-m-B09464
GJ-III-s-B-09463

sat URECHEŞTI;
comuna
DRĂGUŢEŞTI
sat URECHEŞTI;
comuna
DRĂGUŢEŞTI
sat VAIDEI;
comuna
STĂNEŞTI
sat VALEA CU
APĂ; comuna
FĂRCĂŞEŞTI
sat VALEA
MĂNĂSTIRII;
comuna
CĂTUNELE
sat VALEA
POIENII; comuna
SAMARINEŞTI
sat VALEA
POJARULUI;
comuna
BUSTUCHIN
sat VĂLENI;
comuna
PLOPŞORU
sat VIDIN;
comuna
JUPÂNEŞTI
sat VIERŞANI;
comuna
JUPÂNEŞTI
sat VLADIMIR;
comuna VLADIMIR
sat VLADIMIR;
comuna VLADIMIR
sat VOITEŞTII DIN
DEAL; comuna
BĂLĂNEŞTI
sat VOITEŞTII DIN
DEAL; comuna
BĂLĂNEŞTI
sat VOITEŞTII DIN
VALE; comuna
BĂLĂNEŞTI
sat ZĂICOIU;
comuna
DĂNCIULEŞTI
sat ZORLEŞTI;
comuna
PRIGORIA
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU

453)

GJ-III-s-B-09164

451)

Grădina Publică (care
adăposteşte operele lui
Brâncuşi)
Parcul Coloanei fără sfârşit

municipiul TÂRGU
JIU
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Adresa

Datare
1825

sec. XIX

1827

1705, ref. din
temelie 19481950
1821

1823

1737

înc. sec. XIX

1812

sec. XIX

1822-1827
sec. XVIII
cătun Taşcăi

1795

cătun Podini

1818

cătun Brădet Vale

1832

1837

1774-1775

"Parcul Tudor
Vladimirescu‖
Str. Aleea Fântânii
Bd. Brâncuşi
Constantin în Grădina
Publică
Calea Eroilor
Delimitat de străzile:
Craiovei, Vladimirescu
Tudor, Calea Bucureşti

1898
ref. în 1902

sec. XX

Nr.
Ctr
454)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

GJ-III-a-A-09465

Ansamblul monumental
"Calea Eroilor" realizat de
Constantin Brâncuşi

municipiul TÂRGU
JIU

1937-1938

GJ-III-m-A09465.01
GJ-III-m-A09465.02

Coloana fără sfârşit

municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU

Calea Eroilor - între
Grădina Publică şi
Parcul Coloanei în
grădina publică şi
parcul Coloanei
Calea Eroilor Parcul
Coloanei fără sfârşit
Calea Eroilor În
Grădina Publică

GJ-III-m-A09465.03
GJ-III-m-A09465.04
GJ-III-m-A09465.05
GJ-III-m-A09465.06

Masa tăcerii cu 12 scaune
rotunde
Două bănci de piatră

1937-1938

GJ-III-m-B09466
GJ-III-m-B09467
GJ-III-m-B09468
GJ-III-m-B09471

Bustul istoricului Alexandru
Ştefulescu
Monumentul Generalului Gh.
Magheru
Ceasul solar polonez

Calea Eroilor În
Grădina Publică
Calea Eroilor În
Grădina Publică
Calea Eroilor În
Grădina Publică
Calea Eroilor În curtea
casei Slugerului Barbu
Gănescu
Calea Eroilor 13

1972

GJ-III-m-B09469
GJ-III-m-B09470
GJ-III-m-B09472
GJ-III-m-B09473
GJ-III-m-B09474

Mausoleul eroinei Ecaterina
Teodoroiu
Mesele de piatră aranjate de
Constantin Brâncuşi
Fântână

Str. Magheru
Gheorghe, general 3
Str. Narciselor În
curtea Unităţii militare
Str. Traian În faţa
Casei de cultură a
sindicatelor
Piaţa Victoriei
Piaţa Victoriei 2

1938

470)

GJ-III-m-B09475

Fântâna

471)

GJ-III-m-B09476
GJ-III-m-B09477
GJ-III-m-B09478
GJ-IV-m-B09479
GJ-IV-m-B09480
GJ-IV-m-B09481
GJ-IV-m-B09482
GJ-IV-m-B09483
GJ-IV-m-B09484
GJ-IV-m-B09485

Monumentul lui Mihai Viteazul

455)
456)

457)
458)
459)
460)

461)
462)
463)
464)

465)
466)
467)
468)
469)

472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)

Poarta sărutului

municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU

30 scaune pătrate
Masa rotundă

municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU

Statuia lui Constantin
Brâncuşi

Monumentul lui Constantin
Ivănuş
Fântâna

Monumentul Eroilor căzuţi în
primul război mondial
Bustul lui Tudor Vladimirescu
Casa memorială Iosif Keber
Cruce de piatră
Bustul generalului Ion Culcer
Bustul doctorului D. Culcer
Monumentul funerar
tipografului N.D. Miloşescu
Mormântul lui Grigore Iunian
Mormintele refugiaţilor
polonezi

municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
sat BĂCEŞTI;
comuna STEJARI
sat BUZEŞTI;
comuna CRASNA
sat CÂRBEŞTI;
comuna
DRĂGUŢEŞTI
sat FRUNZA;
comuna
LOGREŞTI
sat SCHELA;
comuna SCHELA
oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
sat VLADIMIR;
comuna VLADIMIR
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
municipiul TÂRGU
JIU
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1937-1938
1937-1938

1937-1938
1937-1938

1940

1940
1978

1933

sec. XlX
1975
înc. sec. XX
înc. sec. XX
"Poiana lui Mihai‖

1932

Cartier Pojogeni

1926
1971

Str. 11 Iunie 1848 67

1935-1940

Str. 23 August

1779

Str. Narciselor Cimitirul
Eroilor
Str. Narciselor Cimitirul
Ortodox
Str. Narciselor Cimitirul
Ortodox
Str. Narciselor Cimitirul
Ortodox
Str. Narciselor
Cimitirul catolic

1920
1920

1940-1945

Nr.
Ctr
481)
482)

483)

484)

485)

486)
487)
488)

489)

490)
491)

492)

493)

494)

495)
496)

497)

498)

499)
500)
501)

Cod LMI

Denumire

Localitate

Datare

municipiul TÂRGU
Bd. Teodoroiu
sec. XIX
JIU
Ecaterina 272
sat BĂLCEŞTI;
1800
comuna
BENGEŞTICIOCADIA
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat BENGEŞTI;
1831
09488
comuna
BENGEŞTICIOCADIA
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat BENGEŞTI;
1800
09489
comuna
BENGEŞTICIOCADIA
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat BUCŞANA;
sec. XlX
09490
comuna
PRIGORIA
GJ-IV-m-BTroiţă de lemn
sat CÂLNIC;
1916-1919
09491.01
comuna CÂLNIC
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat CÂLNIC;
1916-1919
09491.02
comuna CÂLNIC
GJ-IV-m-BCasa "Constantin Brâncuşi"
sat HOBIŢA;
sec. XIX
09493
comuna
PEŞTIŞANI
GJ-IV-m-BCasa - Muzeu "Constantin
sat HOBIŢA;
sec. XIX
09494
Brâncuşi"
comuna
PEŞTIŞANI
GJ-IV-s-B-09495 Monumentul "Proclamaţiei de
sat PADEŞ;
1921-1935
la Padeş"
comuna PADEŞ
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat PEREŞTI;
sec. XIX
09496
comuna
BENGEŞTICIOCADIA
GJ-IV-m-BPortretele ctitorilor din
sat PIŞTEŞTII DIN În cimitir
sec. XIX
09497
pronaosul bisericii "Pogorârea
DEAL; comuna
Sfântului Duh‖
SCOARŢA
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat POIANA;
sec. XVII
09498
comuna
TURBUREA
GJ-IV-m-BCrucea lui Ursache
sat POLOVRAGI;
1800
09499
comuna
POLOVRAGI
GJ-IV-m-BTroiţa de lemn
sat RASOVIŢA;
sec. XX
09500
comuna LELEŞTI
GJ-IV-m-BMonumentul Eroilor căzuţi în
sat SĂULEŞTI;
sec. XX
09501
primul război mondial
comuna
SĂULEŞTI
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat SOCU;
1821
09502
comuna
BĂRBĂTEŞTI
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat SPAHII;
sec. XVII
09503
comuna
TURBUREA
GJ-IV-m-BCruce de piatră
sat ULMET;
1782
09504
comuna STOINA
GJ-IV-m-BCasa memorială Tudor
sat VLADIMIR;
sec. XVIII
09505
Vladimirescu
comuna VLADIMIR
GJ-IV-m-BCasa memorială Ion Popescu
sat VOITEŞTII DIN
1940
09492
Voiteşti
DEAL; comuna
BĂLĂNEŞTI
Sursa: Lista Monumentelor Istorice (LMI) din Ordinului Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional
nr.2361/12.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 si 670 bis din 01.10.2010.
GJ-IV-m-B09486
GJ-IV-m-B09487

Casa memorială Ecaterina
Teodoroiu
Crucea de piatră a lui Popa
Ilie

Adresa

299

12.7 ANEXA 7 Repartizarea monumentelor istorice din jude țul Gorj, pe capitole
LMI și pe grupe valorice
TABEL 12. REPARTIZAREA MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEŢUL GORJ,
PE CAPITOLELE LMI ŞI PE GRUPE VALORICE
Procent din numărul
Capitolul LMI
Grupa valorică
Total M.I.
total al M.I. din judeţ
A
B
Cap. I - Arheologie

12

75

87

17%

Cap. II - Arhitectură
Cap. III – Monumente de for public

42

320

362

72%

7

17

24

5%

Cap. IV – Monumente memoriale/funerare 0

28

28

6%

Total M.I. Jud. Gorj Număr
Procent

61
440
501
12%
88%
100%
Sursa: Prelucrare proprie a autorilor studiulu.

100%

174

Tabel 13. MONUMENTE RESTAURATE DIN JUDEŢUL GORJ
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7

COD LMI

Monumentul

GJ-II-m-B-09320
GJ-II-m-B-09248
GJ-II-m-B-09388
GJ-II-m-B-09274
GJ-II-m-B-09387
GJ-II-m-B-09254
GJ-II-m-B-09300

Biserica „Sf. Ioan Gură de Aur‖, Leleşti
Biserica „Sf. Nicolae‖ şi „Sf. Voievozi‖, Brăneşti
Biserica „Sf. Voievozi‖, Stolojani-Băleşti
Biserica „Sf. Împăraţi‖, Ceplea-Plopşoru
Biserica „Sf. Împăraţi‖, Stejari
Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului‖, Mănăstirea Lainici
Biserica de lemn „Sf.Ioan Botezătorul‖, Fărcăşeşti
Sursa: Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj.

12.8 ANEXA 8

175

Monumente aflate în lucrări de restaurare

TABEL 14. MONUMENTE AFLATE IN LUCRĂRI DE RESTAURARE

174

Date puse la dispoziție de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Gorj, la data elaborării
prezentului studiu.
175

Idem.

300

Nr
crt
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Nr înreg

Obiectivul
solicitării

Solicitant/
adresă

Monumentul

Restaurare
Casa Cornea Brailoiu,
consolidare conac GJ-II-m-A-09185.01

Observaţii

Mitropolia Craiova

aviz favorabil
şedinţa din
24.03.2006
Caracal
Biserica "Cuvioasa
aviz favorabil
258/
Montare convector Paraschiva", sat Mirosloveni,
şedinţa din
Parohia Albeni
23.03.2006 gaze naturale
com.Albeni,
05.05.2006
cod LMI GJ-II-m-B-09330
Craiova
Biserica "Cuvioasa
aviz favorabil
259/
Alimentare gaze
Paraschiva", sat Mirosloveni,
şedinţa din
Parohia/ Albeni
23.03.2006 naturale biserică com.Albeni, cod LMI GJ-II-m-B05.05.2006
09330
Craiova
aviz favorabil
Schimbare
Biserica "Sf.Voievozi",
281/
Preot Dumitraşcu şedinţa din
învelitoare
Tg-Jiu,
04.04.2006
Dumitru
05.05.2006
biserică
cod LMI GJ-II-m-A-09189
Craiova
Lupulescu
transmis la
35/
Restaurare pictură Bis. Schimbarea la Faţă
Valentin, sat
Bucureşti - şedinţa
12.01.2006 murală
Câineni-Tetila-Bumbeşti Jiu
Curtişoara,Bumbe din 18.01.2006
şti Jiu
Craiova
Dima Victoria şi
Extindere
Motocu C-tin/Tgmodificare
Ansamblul urban str. Eroilor,
aviz favorabil
488/
Cărbuneşti,
învelitoare şi
Tg-Cărbuneşti, cod GJ-II-a-Bşedinţa din
21.06.2006
str.Trandafirilor,
împrejmuire pe
09406
22.06.2006-Tg-Jiu
nr.40 şi
str. Eroilor, nr.5
str.Eroilor, nr.5
Desfiinţare anexă,
construire anexă,
Tuţă Miron/Tgreparaţii faţadă la Ansamblul urban str.
aviz favorabil
564/
Cărbuneşti,
imobil din TgTrandafirilor,
şedinţa din
20.07.2006
str.Trandafirilor,
Cărbuneşti,
cod GJ-II-a-B-09406
21.07.2006-Slatina
nr.71
str.Trandafirilor,
nr.71
Strămutare
205/
Biserica Sf.Gheorghe,
biserică Pişteştii
02.03.2006
cod LMI GJ-II-m-B-09350
din Vale, Bălăneşti

Instalaţii termice şi
669/
instalaţii electrice Mănăstirea Polovragi,
12.09.2006 la biserică şi
cod GJ-II-a-A-09356
paraclis
Schimbare soluţie
Mănăstirea Sfânta Treime
învelitoare din
Strâmba,
tabla zn în tabla
cod GJ-II-a-B-09389
cupru

Parohia Pişteştii
din Vale

Finanţator/
nr aviz data inceperii
lucrărilor
ONMI
în execuţie
15

Parohia
Recepţionat

12

Parohia Albeni
Recepţionat

12

Parohia Albeni
Recepţionat

13

Parohia
Sf.Voievozi
Recepţionat

2

Parohia
Recepţionat

21

Regie proprie

31

Regie proprie

Mănăstirea
Polovragi
292/M/ Începere
08.11. lucrări:
2006 Recepţie:
recepţionat

Mănăstirea
Polovragi

transmis la CNMI
şedinţa din
16.09.2006
Craiova, aviz
favorabil

Mănăstirea Sf.
Treime Strâmba

şedinţa din
13.10.2006
Craiova
aviz favorabil

46

4

Construire ct la
164/22.02.2
11)
Colegiul Naţional
007
Spiru Haret

Şcoala Normală (Spiru Haret),
cod GJ-II-m-B-09179

Primăria Tg-Jiu

şedinţa din
23.02.2007
Craiova
aviz favorabil

Reparaţii faţadă
165/22.02.2
12)
corp vechi Palat
007
Administrativ

Prefectura Judeţului Gorj, cod
GJ-II-m-A-09191

Instituţia
Prefectului Gorj

şedinţa din
23.02.2007
Craiova
aviz favorabil

5

273/27.03.2 Restaurare
13)
007
biserica

Biserica Sf. Ioan Gură de Aur,
Leleşti,
cod GJ-II-m-B-09320

SC CARDUM 7
SRL (beneficiar
Consiliul Local
Leleşti, Parohia

şedinţa din
17.04.2007
Craiova
aviz favorabil

14

301

ONMI
Începere
lucrări:2006
Recepţie:
17.10.2008
Primăria Tg-Jiu
Începere
lucrări:
Recepţie:
recepţionat
Instituţia
Prefectului Gorj
Începere
lucrări:
Recepţie:
recepţionat
Consiliul Local
Leleşti,
ONMI,Parohia
Leleşti

Nr
crt

Nr înreg

Obiectivul
solicitării

Solicitant/
adresă

Monumentul

Observaţii

Leleşti)

14)

Strămutare
304/16.04.2
biserica la Liceul
007
Teologic

Instalaţii electrice
354/04.05.2
15)
şi termice la
007
mănăstire

Biserica Sf.Nicolae din Covrigi- SC CARDUM
Văgiuleşti,
SRL (beneficiar
cod GJ-II-m-B-09287
Primăria Tg-Jiu)

Mănăstirea Sfânta Treime
Strâmba,
cod GJ-II-a-B-09389

şedinţa din
17.04.2007
Craiova
aviz favorabil

şedinţa din
Mănăstirea
14.05.2007
Sfânta Treime
Craiova
Strâmba, cod GJaviz favorabil
II-a-B-09389
în execuţie

Finanţator/
nr aviz data inceperii
lucrărilor
Începere
lucrări:
Recepţie:
recepţionat
Primaria TGJIU
Începere
17
lucrări:
Recepţie:
recepţionat

18

Restaurare 488/08.06.2
16)
consolidare
007
biserică-faza PT

Biserica Sf.Nicolae şi
Sf.Voievozi, Brăneşti,
cod GJ-II-m-B-09248

SC CARDUM 7
SRL

şedinţa din
09.06.2007
Craiova
aviz favorabil

26

Restaurare489/08.06.2
17)
consolidare
007
biserică - faza PT

Biserica Sf.Voievozi, StolojaniBăleşti,
cod GJ-II-m-B-09388

SC CARDUM 7
SRL

Şşedinţa din
09.06.2007
Craiova
aviz favorabil

27

Biserica Sf.Împăraţi, CepleaPlopşoru,
cod GJ-II-m-B-09274

şedinţa din
09.06.2007
Primăria Plopşoru
Craiova
aviz favorabil

18)

Restaurare490/08.06.2
consolidare
007
biserică - faza PT

Construire grup
654/31.07.2
19)
sanitar în Parcul
007
Coloanei

20)

Instalaţii electrice
677/03.07.2
interioare şi
007
exterioare

Ansamblul monumental Calea
Eroilor,
cod GJ-III-m-A-09465

Parohia
Biserica Sf.Nicolae şi Sf.Andrei, Sf.Nicolae şi
cod LMI GJ-II-m-B-09165
Sf.Andrei / str. 11
Iunie 1848, nr.48

Amenajare
urbană,
Ansamblul monumental Calea
772/07.09.2
21)
peisagistică şi
Eroilor,
007
arhitecturală zona cod GJ-III-m-A-09465
centrală
22)

23)

Primăria Tg-Jiu

Primăria Tg-Jiu

Parohia
Restaurare pictură
Biserica Sf.Nicolae şi Sf.Andrei, Sf.Nicolae şi
murală interioară
cod LMI GJ-II-m-B-09165
Sf.Andrei / str. 11
şi exterioară
Iunie 1848, nr.48
Conservare şi
Mănăstirea Sfânta Treime
Mănăstirea
restaurare pictură Strâmba,
Sfânta Treime
murală
cod GJ-II-a-B-09389
Strâmba, cod GJ-

302

28

şedinţa din
06.08.2007
Craiova
aviz favorabil cu
32
condiţia restudierii
funcţiunii - trimis la
CNMI
şedinţa din
06.08.2007
Craiova
aviz favorabil

34

şedinţa din
10.09.2007 Tg-Jiu
aviz favorabil

37

Şedinţa CNMI din
31.01.2007
Aviz favorabil cu
condiţii
Şedinţa CNMI din
08.12.2006
Aviz favorabil

ONMI
Recepţionat
Consiliul
comunal
Brăneşti
Începere
lucrări:09.07.20
07
Recepţie:
recepţionat
ONMI
Începere
lucrări: 2007
Recepţie :
15.07.2008

Primăria
Plopşoru
Începere
lucrari:
Recepţie :
recepţionat
Primăria Tg-Jiu
Începere
lucrări:
Recepţie:
Recepţionat
Parohia
Sf.Nicolae şi
Sf.Andrei
Incepere
lucrări:
Recepţie:
Primăria Tg-Jiu
Începere
lucrări: 2008
Recepţie: in
execuţie

32

Recepţionat

315

În execuţie

Nr
crt

Nr înreg

Obiectivul
solicitării

Solicitant/
adresă

Monumentul

Observaţii

Finanţator/
nr aviz data inceperii
lucrărilor

II-a-B-09389

Restaurare
consolidare

24)

38/
Consolidare
25)
17.01.2008 fundaţii

26)

118/
Restaurare
11.02.2008 biserică

28)

29)

CNMI
Aviz favorabil

Casa Cornea Brăiloiu,
cod GJ-II-m-A-09185.01

Mănăstirea Sfânta Treime
Strâmba,
cod GJ-II-a-B-09389

Mănăstirea
Sfânta Treime
Strâmba, cod GJII-a-B-09389

Biserica Duminica Tuturor
Sfinţilor,
cod GJ-II-m-B-09210

Parohia Baia de
Fier

Biserica Sf.Nicolae şi Sf.Ioan
209/
Consolidare
27)
Botezătorul,
10.03.2008 restaurare biserică
cod GJ-II-m-B-09443
276/
Consolidare
Biserica Sf.Împăraţi,
03.04.2008 restaurare biserică cod GJ-II-m-B-09387

Parohia Urdari

Parohia Stejari

Biserica Intrarea în Biserică a
277/
Consolidare
Maicii Domnului,
03.04.2008 restaurare biserică
cod GJ-II-m-B-09254

ONMI
Începere
lucrări:
12.07.2007
Recepţie: in
execuţie
Alocat in 2010
550000 lei

şedinţa din
18.01.2008
Craiova
aviz favorabil
şedinţa din
14.02.2008
Craiova
aviz favorabil
în execuţie
şedinţa din
11.03.2008
Craiova
aviz favorabil
în execuţie
şedinţa din
08.04.2008 Tg-Jiu
aviz favorabil

şedinţa din
Mănăstirea Lainici 08.04.2008 Tg-Jiu
aviz favorabil

Parohia
397/
Biserica Sf.Nicolae şi Sf.Andrei, Sf.Nicolae şi
30)
Construire capelă
12.05.2008
cod LMI GJ-II-m-B-09165
Sf.Andrei / str. 11
Iunie 1848, nr.48

şedinţa din
14.05.2008
Craiova
aviz favorabil

4

Recepţionat

7

În execuţie

16

Parohia Urdari
În execuţie

18

ONG,ONMI
Recepţionat

19

33

Schimbare
398/
31)
învelitoare tablă
12.05.2008
cupru

Parohia
şedinţa 14.05.2008
Biserica Sf.Nicolae şi Sf.Andrei, Sf.Nicolae şi
Craiova
34
cod LMI GJ-II-m-B-09165
Sf.Andrei / str. 11
aviz favorabil
Iunie 1848, nr.48

Strămutare casa
447/
Scarlat (Ionici) la
32)
03.06.2008 Muzeul Tehnicii
Populare Sibiu

Casa de lemn Scarlat,
cod LMI GJ-II-m-B-09213

Restaurare
Mausoleul eroinei Ecaterina
853/
mausoleul eroinei
33)
Teodoroiu,
27.10.2008 Ecaterina
cod LMI GJ-III-m-B-09469
Teodoroiu
925/
Instalaţie de
34)
14.11.2008 încălzire
35) 989/

Strămutare

Biserica Sf.Voievozi,
cod LMI GJ-II-m-A-09189
Biserica de lemn Înălţarea

303

Bălăneşti

şedinţa 04.06.2008
Severin
43
aviz favorabil

Tg-Jiu

şedinţa 28.10.2008
Craiova
60
aviz favorabil

Parohia
Sf.Voievozi
Tg-Jiu, P-ţa
Victoriei
Complexul

şedinţa din
25.11.2008,
Craiova
aviz favorabil
şedinţa din

Mănăstirea
Lainici
Începere
lucrări:
Recepţie:
Recepţionat
Parohia
Sf.Nicolae şi
Sf.Andrei
Începere
lucrări:
Recepţie:
recepţionat
Parohia
Sf.Nicolae şi
Sf.Andrei
Începere
lucrări:
Recepţie:
recepţionat
Muzeul Tehnicii
Populare Sibiu
Incepere
lucrări:
Recepţie:
recepţionat
Primaria Tg-Jiu
Lucrare
neîncepută

62

Parohia
Recepţionat

65

Complexul

Nr
crt

Nr înreg

Obiectivul
solicitării

24.11.2008 biserica de lemn
Înălţarea
Domnului din TgCărbuneşti
995/
Restaurare
36)
24.11.2008 biserică

Supraetajare
construcţie garaj

Monumentul
Domnului ,Tg-Cărbuneşti,
Pojogeni Comăneşt,i
cod LMI GJ-II-m-B-09401

Biserica Sf.Apostoli,
cod LMI GJ-II-m-B-09171

37)

68/ 26.01.
2009

38)

355/
Ansamblul urban,
Restaurare cladire
13.05.2009
str.Trandafirilor, nr.110

39)

Biserica de lemn Sf.Ioan
407/
Consolidare Botezătorul,
29.05.2009 restaurare biserică
cod LMI GJ-II-m-B-09209

40)

442/
Restaurare
09.06.2009 biserică de lemn

Biserica de lemn Sf. Ioan
Botezătorul,
cod LMI GJ-II-m-B-09300

41)

5457/
Expertiza tehnică
08.07.2009

Biserica Sf. Ioachim şi Ana
cod LMI GJ-II-m-B-09409.01

42)

Reabilitare faţadă
701/
Facultatea de Drept, cod LMI
şi recondiţionare
11.09.2009
GJ-Iim-B-09192
tâmplărie

Strămutare
biserica la
702/
43)
Mănăstirea
11.09.2009
Sf.Ioan
Botezatorul

Intervenţii de
754/
44)
urgenţă la 8
10.11.2009
biserici de lemn

Reabilitare
45/
Colegiul Naţional
45)
01.02.2010 Tudor
Vladimirescu

Casele Doppelreiter,
cod LMI GJ-II-m-B-09182

Biserica Sf.Voievozi, Dealul
Ocii Pojogeni,
cod LMI GJ-II-m-B-09403

Solicitant/
adresă

Observaţii

Muzeal Astra
Sibiu

25.11.2008,
Craiova
aviz favorabil

Parohia Sf.
Apostoli
Tg-Jiu, Calea
Eroilor
Trestianu
Kerautret MariaLuiza,Tg-Jiu,
str.Republicii,
nr.10
Palatul Copiilor
Tg-Cărbuneşti
str. Trandafirilor,
nr.110

şedinţa din
25.11.2008,
Craiova
aviz favorabil

Parohia Raci,
Artanu,
com.Negomir

Parohia
Fărcăşeşti
Fărcăşeşti,

Tg-Logreşti

Univ. C-tin
Brâncuşi
Mănăstirea Sf.
Ioan Botezatorul
Tg-Cărbuneşti

Sf.Dumitru - Zaicoiu,
Dănciuleşti –
GJ-II-m-B-09460
Sf.Ioan Botez.-BobuGJ-II-m-B-09375
Sf.Dumitru-Boia-Jupâneşti-GJII-m-B-09246
Sf.Voievozi-Seciurile-Roşia de
Amaradia
Consiliul
GJ-II-m-B-09375
Judeţean Gorj
Sf.Gheorghe-Sambotin-SchelaGJ-II-m-B-09369
Sf.Voievozi-Stroiesti-Arcani
AMD-Fratesti-LelestiGJ-II-m-B-09303
Sf.Treime-Pistestii din DealScoartaGJ-II-m-B-09347
Primaria
Colegiul Naţional Tudor
municipiului TgVladimirescu GJ-II-m-B-09187 Jiu
str.Unirii, nr.29

304

Finanţator/
nr aviz data inceperii
lucrărilor
Muzeal Astra
Sibiu
Recepţionat

68

şedinţa din 27.01.
2009, Craiova, aviz 4
favorabil
şedinţa din
14.05.2009,
Craiova
aviz favorabil
şedinţa din
18.06.2009,
Dr.Tn.Severin
aviz favorabil
pentru expertiza
tehnică
şedinţa din
18.06.2009,
Dr.Tn.Severin
aviz favorabil
şedinţa din
109.07.2009, TgJiu, aviz favorabil
şedinţa din
14.09.2009,
Craiova
aviz favorabil

Parohia
În lucru

Regie proprie
În lucru

22

Palatul copiilor
Recepţionat

25

În execuţie

27

MCPN
Recepţionat în
2010
Alocat în 2010
50000lei

32

41

Universitatea
Recepţionat

şedinţa din
14.09.2009,
Craiova
aviz favorabil

42

Uniunea
Arhitecţilor
Recepţionat

şedinţa din
10.11.2009,
Craiova
aviz favorabil

47

şedinţa din
03.02.2010,
Craiova
aviz favorabil

01

În lucru

Nr
crt

Nr înreg

Obiectivul
solicitării

Solicitant/
adresă

46)

Instalaţii termice
46/
Biserica Sf.Imparaţi GJ-II-m-Binterioare biserica
01.02.2010
09387
Sf.Imparaţi

Monumentul

Reabilitare sistem
143/12.03.2 de încălzire
CN Tudor Vladimirescu
47)
010
"Instalaţie cu
GJ-II-m-B-09187
panouri solare"

Observaţii

Parohia Stejari

Primaria Tg-Jiu

şedinţa din
03.02.2010,
Craiova
aviz favorabil
şedinţa din
15.03.2010,
Craiova
aviz favorabil
şedinţa din
13.04.2010,
Dr.Tn.Severin
aviz favorabil
şedinţa din
13.04.2010,
Dr.Tn.Severin
aviz favorabil

Finanţator/
nr aviz data inceperii
lucrărilor
04

Recepţionat

12

Primăria Tg-Jiu
Recepţionat

20

Parohia Albeni
Recepţionat

48)

Imprejmuire
221/12.04.2
biserica Cuviosa
010
Paraschiva

Biserica Cuviosa Paraschiva
GJ-II-m-B-09330

Parohia Albeni
Mirosloveni,
Albeni

49)

Montare barieră
222/12.04.2
auto la Casa
010
Ganescu

Casa Barbu Ganescu
GJ-II-m-B-09190

Consiliul
Judetean Gorj

Biserica Duminica Tuturor
Sfintilor
GJ-II-m-B-09385

Parohia Stanesti

şedinţa din
13.05.2010, Lainici 25
aviz favorabil

Primăria
Stăneşti
Recepţionat

Biserica Sf.Voievozi
GJ-II-m-B-09421

Primăria
Ţânţăreni

şedinţa din
01.07.2010,
Craiova
aviz favorabil

32

LIPSĂ
FONDURI

33

În lucru

49

LIPSĂ
FONDURI

3

BNR

4

Consiliul
Judeţean

26

Parohia
Sf.Voievozi

32

neînceput

33

neînceput

Instalaţii termice
294/11.05.2 interioare,
50)
010
instalaţii utilizare
gaze naturale
Consolidarerestaurare şi
406/30.06.2 valorificare
51)
010
turistică Biserica
Sf.Voievozi faza
PT
Restaurare
449/26.07.2 Biserica Duminica
52)
010
Tuturor Sfinţilor
Baia de Fier
Consolidare –
602/ 11.10. restaurare
53)
2010
Biserica
Sf.Dumitru

şedinţa din
27.07.2010,
Craiova
aviz favorabil
şedinţa din
Biserica Sf.Dumitru
12.10.2010
Parohia Hurezani
GJ-II-m-B-09315
Craiova
Aviz favorabil
şedinţa din
Reconversie si
117/09.02.
Casa Ioan Carabatescu
10.02.2011
54)
renovare sediu
BNR TG-JIU
2011
GJ-II-m-B-09176
Craiova
BNR
Aviz favorabil
şedinta din
90/11.02.
Montare sistem de Centrul Militar
Consiliul
10.02.2011
55)
2011
încalzire corp A
GJ-II-m-B-09183
Judeţean
Craiova
Aviz favorabil
Biserica "Sf.Voievozi", Tg-Jiu,
aviz favorabil
501/27.06. Reparaţii tencuieli
Parohia
56)
cod LMI
şedinţa din
2011
exterioare
Sf.Voievozi
GJ-II-m-A-09189
04.07.2011 Severin
aviz favorabil
Restaurare
Biserica "Sf.Nicolae", Clesneşti
613/05.08.2
şedinţa din
57)
consolidare
Glogova,
Parohia Clesneşti
011
08.08.2011
biserică
cod LMI GJ-II-m-B-09280
Craiova
aviz favorabil
Restaurare
Biserica "Sf.Vasile cel Mare",
615/08.08.2
Parohia
şedinţa din
58)
consolidare
Strâmba Vulcan, Ciuperceni,
011
Hodoresca
08.08.2011
biserică
cod LMI GJ-II-m-B-09390
Craiova
Sursa: Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj.
Biserica Duminica Tuturor
Sfintilor
GJ-II-m-B-09210.01

Parohia Baia de
Fier

21

12.9 ANEXA 9 Lista monumentelor istorice scoase de pe LMI din 2004, în 2010
TABEL 15. LISTA MONUMENTELOR ISTORICE SCOASE DE PE LMI DIN 2004, ÎN 2010.
Poz.
LMI

LMI 2004

DENUMIRE

LOCALITATE

305

ADRESA

DATARE

OBSERVAŢII

Recepţionat

2004
36

GJ-I-s-B09135

Aşezarea
fortificată de la
Măru

sat MĂRU,
comuna
LOGREŞTI

―La
Cetate‖

37

GJ-I-m-B09135.01

Aşezare
fortificată

―La
Cetate‖

Hallstatt

Nu este în unitatea administrativteritorială Gorj, comuna Logreşti

38

GJ-I-m-B09135.02

Aşezare
fortificată

―La
Cetate‖

Epoca
bronzului

Nu este în unitatea administrativteritorială Gorj, comuna Logreşti

145

GJ-II-m-B20127

―Valea cu
Apă‖

Sec.XVIII
1705-1709;
Ref. 1806

Neidentificată
Scoasă LMI 2010

153

GJ-II-m-B09213

Biserica ―Sf.
Împăraţi‖ a
fostului schit
Aninoasa
Casa de lemn
Scarlat

sat MĂRU,
comuna
LOGREŞTI
sat MĂRU,
comuna
LOGREŞTI
sat ANINOASA;
comuna
ANINOASA

sec. XIX

164

GJ-II-m-B09224

Strămutată la Complexul Naţional
Muzeal Astra Sibiu, aviz
43/04.06.2008
Scoasa LMI 2010 – stramutata
Topolnita MH in 1990

224

GJ-II-m-B09270

Biserica de lemn
―Sf. Ioan
Botezătorul‖
Biserica de lemn
―Sf. Nicolae‖

sat BĂLĂNEŞTI,
comuna
BĂLĂNEŞTI
Sat BĂLEŞTI;
comuna BĂLEŞTI
sat CÂMPOFENI;
comuna ARCANI

1709-1710

380

GJ-II-m-B09395

Biserica de lemn
„Toţi Sfinţii‖

sat TĂLPĂŞEŞTI,
comuna BĂLEŞTI

386

GJ-II-m-B09401

oraş TÂRGU
CĂRBUNEŞTI

Cartier
Comăneşt
i-Pojogeni

1834-1838

398

GJ-II-m-B09411

Biserica de lemn
„Sf. Gheorghe‖,
„Înălţarea
Domnului‖
Biserica de lemn
„Sf. Nicolae‖

Cătun
Boncea

1773

36

GJ-I-s-B09135

sat TIMIŞENI;
Comuna
FĂRCĂŞEŞTI
sat MĂRU,
comuna
LOGREŞTI

Aşezarea
fortificată de la
Măru

Nu este în unitatea administrativteritorială Gorj, comuna Logreşti

1832

―La
Cetate‖

Sursa: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Gorj.
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Strămutată la Balota de Jos apare in LMI 2010 Dolj la pozitia
376 cu codul DJ-II-m-B-08182
chiar cu denumirea Biserica ‖Sf.
Nicolae‖ Câmpofeni
Strămutată la Mitropolieapare în LMI 2010 Dolj la poz.194
cu codul DJ-II-m-A-08005.01
chiar cu denumirea Biserica ‖Toţi
Sfinţii‖ Tălpăşeşti
Strămutată la Complexul Naţional
Muzeal Astra Sibiu 2008, aviz
nr.65/M/25.11.2008
Strămutată în 2002 la Muzeul
Satului din Bucureşti
Nu este în unitatea administrativteritorială Gorj, comuna Logreşti
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ANEXA 10

176

Clase de calitate ale solurilor

TABEL 16. CLASE DE CALITATE ALE SOLURILOR
Folosinţă
GORJ
Arabil
Păşuni şi
fâneţe
Vii
Livezi
Total

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

Clasa V

-

-

5.856

35

26.593

45,7

62.538

43,6

8.422

26,2

-

-

10.384

62,1

27.785

47,7

65.908

46,2

21.604

67,3

0

0

216
1,3
1.344
2,3
5.696
267
1,6
2.489
4,3
9.061
16.723
6,7
58.211 23,3
143.203
Sursa: Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj.

4
6,2
57,1

980
1.125
32.131

3
3,5
12,9

TABEL 17. SITUAŢIA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE FOLOSITE ŞI A PRODUSELOR
PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR (FITOSANITARE)

Anul

Îngrăşăminte chimice folosite
(tone substanţă activă)
N

2009

17970

N+P2O5+K2O
Kg/ha

din care
fertilizat
1448
227
19645
788621
236222
Sursa: Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj.
P2O5

K2O

TOTAL

Arabil

Agricol
585197

din care
fertilizat
238273

TABEL 18. PRODUSE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR (FITOSANITARE
nr.crt
1.
2.
3.
4.

grupa de toxicitate
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
TOTAL
Sursa: Agenția de Protecție a Mediului Gorj.
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Date puse la dispoziție de Consiliul Județean Gorj.
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cantitate *tone
0
0
5,653
164,476
173,129
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ANEXA 11 Așezăminte monahale ortodoxe
TABEL 19. AŞEZĂMINTE MONAHALE ORTODOXE
Tipul mănăstirii
Amplasamentul

Hramul

Data
întemeierii şi
observaţii

Nr.
crt.

Denumirea

1

LAINICI

oraş Bumbeşti-Jiu

Schimbarea la Faţă

mănăstire

călugări / obşte

1817

2

LOCURELE

oraş Bumbeşti-Jiu

Schimbarea la Faţă

schit

călugări / obşte

1850-1852

3

VIŞINA

oraş Bumbeşti-Jiu

Sfânta Treime

mănăstire

4

CAMA
RASEASCA

oraş TârguCărbunești

Tăierea Capului Sf. Ioan
Boteza torul

mănăstire

maici /obşte

1780
redeschisă în
1994

5

TISMANA

oraş Tismana

Adormirea Maicii
Domnului

mănăstire

maici/ obşte

1364-1377

6

CIOCLOVINA
DE SUS

oraş Tismana

Schimbarea la Faţă
si Sfantul Prooroc
Ilie schit
Tesviteanul

călugări /obşte

1714

7

CIOCLOVINA
DE JOS

oraş Tismana

Sfinţii Voievozi

schit

călugări /obşte

1660

8

STRÂMBA JIU

oraş Turceni sat
Strâmba-Jiu

Sfânta Treime

mănăstire

maici/ obşte

1597-1599

9

DEALU MARE com. Borăscu

Adormirea Maicii
Domnului Sfinții Împărați
Constantin si Elena

mănăstire

maici / obşte

zidită în 1865

10

CRASNA

com. Crasna, sat
Crasna

Sfântul Nicolae

călugări / obşte

sfârşitul sec. XV

11

ICOANA

com. Crasna
sat Cărpiniş

Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul

mănăstire

maici
/obşte

1996

12

DOBRIŢA

com. Leleşti
sat Dobrita

Sfântul Prooroc Ilie
Tesviteanul

schit

călugări

13

TÂRGU
LOGREŞTI

com. Logreşti

Sfântul Ioachim şi
Ana

schit

călugări

14

POLOVRAGI

com. Polovragi

Adormirea
Maicii
Domnului

mănăstire

maici

Importanţa

Vieţuitori /
stilul de viață

/ UAT

Sursa: PATJ Gorj actualizare 2009-2011, fazele 1-2.

308

(1386-1418)
reînfiinţată 1990

1769 - 1992 intră în circuitul
vieţii
monahale

~1505
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ANEXA 12 Muzeele și colecțiile muzeale
TABEL 20. MUZEELE ŞI COLECŢIILE MUZEALE

Nr.
Crt.

Denumire

Clasificare

Domeniul

Localitate

1

Muzeul Judetean „Alexandru Ştefulescu‖

Judeţean

Istorie,
Arheologie,
Etnografie

Târgu-Jiu, str. Geneva nr.8

2

Muzeul de Artă

Judeţean

Arta

3
4
5
6

Muzeul Arhitecturii Populare
Casa Muzeu „Constantin Brâncuşi‖
Casa Memorială „Tudor Vladimirescu‖
Casa Memorială „Ion Popescu Voiteşti‖

Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean

Etnografie
Memorie culturală
Memorie culturală
Memorie culturală

7

Casa Memorială „Ecaterina
Teodoroiu‖

Judeţean

Memorie culturală

8
9

Casa „Cartienilor‖
Casa Muzeu „Gheorghe Zamfir‖

Judeţean
Judeţean

Memorie culturală
Memorie culturală

10

Casa Muzeu „Maria Lătăreţu‖

Judeţean

Memorie culturală

11

Muzeul „Tudor Arghezi‖

Judeţean

12

Peştera Polovragi

Judeţean

13

Colecţia muzeală de la Albeni

Local

14

Colecţia muzeală „Grigore Pupăză‖de la
Arcani

Local

15

Colecţia muzeală de la Baia de Fier

Local

16

Colecţia Muzeală de la Bărbăteşti

Local

17

Colecţia Muzeală de la Bumbeşti Piţic

Local

18

Colecţia Muzeală de la Borăscu

Local

19

Colecţia Muzeală de la Câlnic

Local

20

Colecţia Muzeală de la Ciuperceni

Local

Memorie culturală
Ştiinţele naturii
(Galerie turistică)
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală

21

Casa Memorială „Domnica Fometescu‖
(colecţie particulară)

Local

22

Colecţia Muzeală de la Crasna

Local

23

Colecţia Muzeală de la Dănciuleşti

Local

24

Colecţia Muzeală de la Leleşti

Local

25

Colecţia Muzeală de la Muşeteşti

Local

26

Colecţia Muzeală „Maria Apostol‖

Local

27

Colecţia Muzeală de la Săcelu

Local

28

Muzeul Crucilor

Local

309

Memorie culturală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie
locală
Memorie culturală
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie şi istorie

Târgu-Jiu, str. Traian (Parcul
Central)
Localitatea Curtişoara
Comuna Peştişani, sat Hobiţa
Comuna Vladimir
Comuna Bălăneşti, sat Voiteşti
Târgu Jiu, B-dul Ecaterina
Teodoroiu nr. 270
Comuna Turcineşti, sat Cartiu
Localitatea Curtişoara
Comuna Bengeşti-Ciocadia,
sat Bălceşti
Târgu Cărbuneşti
Comuna Polovragi, cheile
Olteţului
Comuna Albeni
Comuna Arcani
Comuna Baia de Fier
Comuna Bărbăteşti
Comuna Bumbeşti Piţic
Comuna Borăscu, sat Borăscu
Comuna Câlnic
Comuna Ciuperceni
Comuna Ciuperceni
Comuna Crasna
Comuna Dănciuleşti, sat
Rădineşti
Comuna Leleşti
Comuna Muşeteşti
Comuna Runcu
Comuna Săcelu
Târgu Cărbuneşti, sat Măceşu

29
30
31
32
33
34

locală
Etnografie şi istorie
Colecţia Muzeală de la Turburea
Local
locală
Etnografie şi istorie
Muzeul Costumului Popular Gorjenesc
Local
locală
Etnografie şi istorie
Colecţia Muzeală de la Ţânţăreni
Local
locală
Colecţia publică „Mihai Eminescu‖
Local
Memorie culturală
Colecţia Muzeală a Mănăstirii Tismana
Local
Artă religioasă
Colecţia Muzeală a Mănăstirii Polovragi
Local
Artă religioasă
Sursa: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Gorj
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Comuna Turburea
Tismana
Comuna Ţânţăreni
Com. Ţânţăreni, sat Floreşti
Tismana
Comuna Polovragi

ANEXA 13 Așezăminte culturale
TABEL 21. AŞEZĂMINTELE CULTURALE

Nr.
Crt.

Denumirea aşezământului cultural

Adresa (str., nr., localitate, cod poştal)

1.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Gorj

Str. Calea Eroilor, nr. 15-17, Târgu Jiu, cod 210135

2.

Şcoala Populară de Artă

3.

Centrul de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi‖

4.
5.
6.
7.
8.

Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului‖
Casa de Cultură Bumbeşti - Jiu
Casa Multiculturală Motru
Casa de Cultură „Grigore Preoteasa‖ Novaci
Casa de Cultură Rovinari

9.

Centrul de Cultură „Tudor Arghezi‖ Târgu Cărbuneşti

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Casa de Cultură Tismana
Casa de Cultură Turceni
Casa orăşenească „Nicolae Diaconu‖ Ţicleni
Căminul Cultural Albeni
Căminul Cultural Alimpeşti
Cămin Cultural Aninoasa
Căminul Cultural prof. „Titu Rădoi‖ Arcani
Căminul Cultural „Ion Niţulescu‖ Baia de Fier
Căminul Cultural Bălăneşti
Căminul Cultural „Teoteoi‖ Băleşti
Căminul Cultural Bărbăteşti
Căminul Cultural Bengeşti-Ciocadia
Căminul Cultural Berleşti
Căminul Cultural Bîlteni
Căminul Cultural Bolboşi
Căminul Cultural Borăscu
Căminul Cultural Brăneşti
Căminul Cultural Bumbeşti-Piţic
Căminul Cultural Bustuchin
Căminul Cultural Căpreni
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Str. Vasile Alecsandri, nr. 53, Târgu Jiu, Gorj, cod
210185
Blvd. Constantin Brâncuşi, nr. 12A, Târgu Jiu, Gorj, cod
210192
Str. Traian, nr. 5, Târgu Jiu, Gorj, cod 210120
Str. Parângului, nr. 101, Bumbeşti-Jiu, Gorj, cod 215100
Str. Minerului 5A, Motru, Gorj, cod 215200
Str. Parângului, nr. 94, Novaci, Gorj, cod 215300
Str. Florilor nr.3, Rovinari, Gorj, cod 215400
Str. Trandafirilor nr. 41, Târgu Cărbuneşti, Gorj, cod
215500
Str. Tismana, Tismana, Gorj, cod 217495
Str. Muncii nr. 2, Turceni, Gorj, cod 217520
Str. Petroliştilor nr. 715, Ţicleni, Gorj, cod 215600
Albeni, Gorj, cod 217005
Alimpeşti, Gorj, cod 217015
Aninoasa, Gorj, cod 217020
Arcani, Gorj, cod 217025
Baia de Fier, nr. 462, Gorj, cod 217030
Bălăneşti, Gorj, cod 217036
Băleşti, Gorj, cod 217045
Bărbăteşti, Gorj, cod 217055
Bengeşti-Ciocadia, Gorj, cod 217067
Berleşti, Gorj, cod 217070
Bâlteni, Gorj, cod 217060
Bolboşi, Gorj, cod 217080
Borăscu, Gorj, cod 217090
Sat Brăneşti, com. Brăneşti, Gorj, cod 217100
Bumbeşti-Piţic, Gorj, cod 217110
Bustuchin, Gorj, cod 217115
Căpreni, Gorj, cod 217125

Nr.
Crt.

Denumirea aşezământului cultural

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Căminul Cultural Cătunele
Cătunele, Gorj, cod 217135
Căminul Cultural Câlnic
Câlnic, Gorj, cod 217145
Căminul Cultural Ciuperceni
Ciuperceni, Gorj, cod 217155
Căminul Cultural Crasna
Crasna, Gorj, cod 217169
Căminul Cultural Cruşeţ
Cruşeţ, Gorj, cod 217175
Căminul Cultural Dănciuleşti
Dănciuleşti, Gorj, cod 217190
Căminul Cultural Dăneşti
Dăneşti, Gorj, cod 217200
Căminul Cultural Drăgoteşti
Drăgoteşti, Gorj, cod 217220
Căminul Cultural Drăguţeşti
Sat Iaşi, com. Drăguţeşti, Gorj, cod 217225
Căminul Cultural Fărcăşeşti
Fărcăşeşti, Gorj, cod 217235
Căminul Cultural Glogova
Glogova, Gorj, cod 217245
Căminul Cultural Câlceşti - Godineşti
Sat Câlceşti, com. Godineşti, Gorj, cod 217250
Căminul Cultural Hurezani
Str. Principală, sat Hurezani, cod 217260
Căminul Cultural Ioneşti
Ioneşti, Gorj, cod 217265
Căminul Cultural Jupâneşti
Jupâneşti, Gorj, cod 217270
Căminul Cultural Leleşti
Leleşti, Gorj, cod 217275
Căminul Cultural Licurici
Licurici, Gorj, cod 217280
Căminul Cultural Logreşti
Logreşti, Gorj, cod 217285
Căminul Cultural Mătăsari
Mătăsari, Gorj, cod 217295
Căminul Cultural Muşeteşti
Muşeteşti, Gorj, cod 217300
Căminul Cultural Negomir
Negomir, Gorj, cod 217310
Căminul Cultural „Călugăreni‖ Padeş
Sat Călugăreni, com. Padeş, cod 217325
Căminul Cultural Peştişani
Sat Brădiceni, com. Peştişani, cod 217335
Căminul Cultural Plopşoru
Plopşoru, Gorj, cod 217345
Căminul Cultural Polovragi
Polovragi, Gorj, cod 217365
Căminul Cultural Prigoria
Prigoria, Gorj, cod 217370
Căminul Cultural Roşia de Amaradia
Roşia de Amaradia, Gorj, cod 217380
Căminul Cultural Runcu
Runcu, Gorj, cod 217390
Căminul Cultural Samarineşti
Samarineşti, Gorj, cod 217400
Căminul Cultural Săcelu
Săcelu, Gorj, cod 217410
Căminul Cultural Săuleşti
Săuleşti, Gorj, cod 217416
Căminul Cultural Schela
Sat Sâmbotin, com. Schela, Gorj, cod 217420
Căminul Cultural Scoarţa
Scoarţa, Gorj, cod 217425
Căminul Cultural Slivileşti
Slivileşti, Gorj, cod 217445
Căminul Cultural Stăneşti
Stăneşti, Gorj, cod 217445
Căminul Cultural Stejari
Stejari, Gorj, cod 217470
Căminul Cultural Stoina
Stoina, Gorj, cod 217480
Căminul Cultural Teleşti
Teleşti, Gorj, cod 217490
Căminul Cultural Turburea
Turburea, Gorj, cod 217515
Căminul Cultural Turcineşti
Turcineşti, Gorj, cod 217530
Căminul Cultural Ţânţăreni
Ţânţăreni, Gorj, cod 217535
Căminul Cultural Urdari
Urdari, Gorj, cod 217540
Căminul Cultural Văgiuleşti
Văgiuleşti, Gorj, cod 217545
Căminul Cultural Vladimir
Sat Andreeşti, com. Vladimir, Gorj, cod 217550
Sursa: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Gorj
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Adresa (str., nr., localitate, cod poştal)

ANEXA 14 Descrierea bibliotecilor publice
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DESCRIEREA BIBLIOTECILOR PUBLICE
(Date puse la dispoziţie de Biblioteca Judeţeană ‖Christian Tell‖)
Semne şi abrevieri :
Numele complet al instituţiei, cu caractere bold
italic, anul fondării (în paranteză, precedat de
abrevierea: „F.‖).
Locaţie sediu principal (cod poştal, localitate,
bulevard/stradă, număr) şi adrese comunicare
(tel., fax, e-mail, web).
Personal: număr total personal, iar în
paranteză cel de specialitate, cu menţiunea
abreviată: „spec.‖).
Colecţii (la 1 ian. 2011): total volume, din care:
cărţi şi periodice (C&P), documente audiovideo (AV), documente electronice (D.E.), alte
documente de bibliotecă (cu menţiunea tipului
de documente, pentru cele reprezentative:
manuscrise (MS), numismatice (NM) ş.a.
Servicii şi oportunităţi de tip tradiţional
(introduse prin „S.T.‖ şi indicate prin număr
stele). Atenţie: un compartiment presupune
existenţa a cel puţin o persoană cu atribuţii
exercitate în acel domeniu:
* compartiment unic completare-prelucrare,
împrumut la domiciliu pentru adulţi şi copii,
consultare pe loc documente, informare
bibliografică;
** compartimente distincte pentru împrumutul
la domiciliu (a+c);
*** idem, plus compartiment pentru achiziţii,
evidenţă şi prelucrare;
**** idem, plus sală/săli de lectură şi activitate
de inf. bibliografică;
***** idem, plus filiale (teritoriale/specializate)
şi alte compartimente pentru servicii
tradiţionale (îndrumare metodică, împrumut
interbibliotecar).
Servicii, dotări şi oportunităţi moderne
(introduse prin „S.M.:‖)
- Număr calculatoare (cifra, urmată de PC);
- Dacă PC-urile sunt în reţea, se adaugă în
paranteză sigla „R‖;
- Soft: se menţionează denumirea acestuia,
precedată şi urmată de virgulă;
- Acces Internet: se utilizează sintagma „acces
Internet‖,
- Ludotecă/Teatru de păpuşi/Teatru de
marionete şi alte oportunităţi de servicii
netradiţionale se adaugă ca atare.
BIBLIOTECI PUBLICE
DIN JUDEŢUL GORJ

Tell. Sediu propriu, cu patru clădiri, amplasate
în diferite puncte ale oraşului : sediul central
căruia i s-a mai adăugat un corp, investiţie
1995, filială pentru copii şi tineret, secţia de
artă „Iosif Keber‖ şi o filială de cartier).
210135 Târgu Jiu, Calea Eroilor, 23. Tel./fax:
0253-214904. E-mail: bibliotell@yahoo.com
Personal: 35 (28 spec.).
Colecţii: 294.467 vol., din care: 277.545 C&P,
1493 AV, 15 D.E.
Servicii: S.T.: *****. S.M.: 41 PC (R), TinWin,
acces Internet.
Biblioteca Municipală Motru. (F. 1965.).
215200 Motru, str. Minerului nr. 5, Tel.: 0253410560, Fax: 0253-410007, E-mail :
bibliotecamotru@yahoo.com.
Responsabil de bibliotecă: 1.
Personal: 4 (4 spec.).
Colecţii: 39.194 vol., din care: 39.194 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 7 PC, acces Internet
Biblioteca Orăşenească Bumbeşti Jiu. (F.
1970.).
215100 Bumbeşti Jiu, Str. Parângului, 1. Tel.:
0253-463465.
E-mail: bibliosadu@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 10.634 vol., din care: 10.634 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Orăşenească Novaci. (F. 1902.).
215300 Novaci, Str. Parângului, 78. Tel.: 0253466335.
Responsabil de bibliotecă: 1.
Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 30.627 vol., din care: 3.627 C&P.
Servicii: S.T.: *.Biblioteca Orăşenească
Rovinari. (F. 1982.).
215400 Rovinari, Str. Florilor, 3. Tel.: 0253371011.
E-mail: bibliotecarov@yahoo.com
Responsabil de bibliotecă: 1. Personal: 2 (2
spec.).
Colecţii: 19.547 vol., din care: 19,545 C&P, 2
AV2.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Orăşenească „Tudor Arghezi‖ Târgu
Cărbuneşti. (F. 1955.).
215500 Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor,
41. Tel./fax: 0253-378603, int 107. E-mail:
bibliotecatargucarbunesti@yahoo.com
Responsabil de bibliotecă: 1. Personal: 2 (2
spec.).
Colecţii: 30.216 vol., din care: 30.216 C&P,
Servicii: S.T.: *. S.M.: 5 PC, acces Internet
Biblioteca Orăşenească Tismana. (F. 1915.).
217495 Tismana. Tel.: 0253-374216.

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „CHRISTIAN
TELL‖ GORJ. (F. 1934. Continuă activitatea
bibliotecii publice orăşeneşti constituită în
1934, prin donaţia făcută de Alexandru
Christian Tell, nepotul generalului Christian
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Responsabil de bibliotecă: 1.
Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 10.797 vol., din care: 10.797 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Orăşenească Turceni.
217520 Turceni, str. Muncii nr. 13, Tel./fax:
0253-334293.
E-mail: bibliotecaturceni@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 9.406 vol., din care: 9.406 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 5 PC, acces Internet
Biblioteca Orăşenească „ Nicolae Diaconu‖
Ţicleni. (F. 1961.).
215600 Ţicleni. Str. Petroliştilor, 719. Tel.:
0253-234332.
Fax: 0253-234361,
E-mail: bibliotecaticleni@yahoo.com
Responsabil de bibliotecă: 1.
Personal: 2 (2 spec.).
Colecţii: 33.994 vol., din care: 33.970 C&P, 24
AV.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 5 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală „Gheorghe Magheru‖
Albeni. (F. 1955.).
217005 Albeni. Tel./fax: 0253-274402.
E-mail: bibliotecaalbeni@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 7.972 vol., din care: 7.972 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 5 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală „Ion Lotreanu‖ Alimpeşti.
217015 Alimpeşti. Tel.: 0253-275181.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.750 vol., din care: 6.750 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Aninoasa. (F. 1932.).
217020 Aninoasa. Tel: 0253-477223.
E-mail: bibliotecaaninoasa@yahoo.com
Bibliotecar: 1 Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.345 vol., din care: 6.345 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Arcani.
217025 Arcani. Tel.: 0253-278004.
E-mail: bibliotecaarcani@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 14.560 vol., din care: 14.560 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Baia de Fier. (F. 1952.).
217030 Baia de Fier. Tel.: 0253-461202.
Bibliotecar: nu are bibliotecar. Personal: 0 (0
spec.).
Colecţii: 9.406 vol., din care: 9.406 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Bălăneşti. (Sediu
propriu).
217036 Bălăneşti. Tel./fax: 0253-270114,
270287.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 5.791 vol., din care: 5.791 C&P.
Servicii: S.T.: *.

Biblioteca Comunală Băleşti.
217045 Băleşti. Tel. : 0253-220038, 210890.
Fax: 0253-220037
E-mail: bibliotecabalesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 7.125 vol., din care: 7.125 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Bărbăteşti. (F. 1952.).
217055 Bărbăteşti. Tel./fax: 0253-270503.
E-mail: bibliotecabarbatesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 7.552vol., din care: 7.552 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 1 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Bengeşti-Ciocadia. (F.
1957.).
217065 Bengeşti-Ciocadia. Tel./fax : 0253274036.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 13.879 vol., din care: 13.879 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Berleşti. (F. 1965.).
217070 Berleşti. Tel.: 0253-271080.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.924 vol., din care: 6.924 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Bîlteni. (F. 1950.).
217060 Bîlteni. Tel./fax: 0253-233302.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 8.748 vol., din care: 8.748 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Bolboşi. (F. 1956.).
217080 Bolboşi. Tel.: 0253-287505.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.056 vol., din care: 6.056 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Borăscu. (F. 1952.).
217090 Borăscu. Tel.: 0253-287001.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.239 vol., din care: 6.239 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Brăneşti. (F. 1952.).
217100 Brăneşti. Tel.: 0253-473440.
Bibliotecar: nu are bibliotecar. Personal: 0 (0
spec.).
Colecţii: 5.730 vol., din care: 5.730 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Bumbeşti-Piţic. (F.
1960.).
217110 Bumbeşti-Piţic. Tel./fax: 0253-232200.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 9.726 vol., din care: 9.726 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Bustuchin. (F. 1958.).
217115 Bustuchin. Tel./fax: 0253475125/0253- 475156.
E-mail: bibliotecabustuchin@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 4.686 vol., din care: 4.686 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 1 PC, acces Internet
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Biblioteca Comunală Căpreni.
217125 Căpreni. Tel.: 0253-282096.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 5.876 vol., din care: 5.876 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Cătunele. (F. 1960.).
217135 Cătunele. Tel.: 0253-411029.
E-mail: bibliotecacatunele@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.706 vol., din care: 6.706 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 5 PC, acces Internet

Colecţii: 7.837 vol., din care: 7.837 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Fărcăşeşti. (F. 1970.).
217235 Fărcăşeşti. Tel.: 0253-289544.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.054 vol., din care: 6.054 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Glogova. (F. 1956.).
217245 Glogova. Tel.: 0253-411411.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 7.018 vol., din care: 7.018 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Godineşti. (F. 1967.).
217250 Godineşti. Tel.: 0253-377102.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 8.189 vol., din care: 8.189 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Hurezani. (F. 1959.).
217260 Hurezani. Tel./fax: 0253-231107.
E-mail: bibliotecahurezani@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.663 vol., din care: 6.663 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 5 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Ioneşti. (F. 1955.).
217265 Ioneşti. Tel.: 0253-288505.
E-mail: bibliotecaionesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 7.422 vol., din care: 7.422 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Jupâneşti. (F. 1973.).
217270 Jupâneşti. Tel./Fax: 0253230606/0253-230697.
E-mail: bibliotecajupanesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.016 vol., din care: 6.016 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Leleşti.
217275 Leleşti. Tel.: 0253-278484;
E-mail: bibliotecalelesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 12.934 vol., din care: 12.934 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Licurici. (F. 1965.).
217280 Licurici. Tel.: 0253-231505
E-mail: bibliotecalicurici@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 8.260 vol., din care: 8.260 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Logreşti. (F. 1956.).
217285 Logreşti. Tel.: 0253-284027.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 8.230 vol., din care: 8.230 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 1 PC
Biblioteca Comunală Mătăsari. (F. 1962.).
217295 Mătăsari,
Bl.A18,Sc.4,Ap.2.Tel./fax: 0253-376551/
376304.
Bibliotecar: nu are bibliotecar . Personal: 0 (0
spec.).

Biblioteca Comunală Cîlnic. (F. 1948.).
217145 Câlnic. Tel.: 0253-276104.
Bibliotecar: nu are bibliotecar. Personal: 0 (0
spec.).
Colecţii: 6.684 vol., din care: 6.684 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Ciuperceni. (F. 1957.).
217155Ciuperceni. Tel.: 0253-276106.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.355 vol., din care: 6.355 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Crasna. (F. 1955.).
217169 Crasna. Tel.: 0253-474101.
E-mail: bibliotecacreasna@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.816 vol., din care: 6.816 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Cruşeţ. (F. 1956.).
217175 Cruşeţ. Tel./fax: 0253-283067/0253283101.
E-mail: bibliotecacruset@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 7.102 vol., din care: 7.102 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Dănciuleşti. (F. 1956.).
217190 Dănciuleşti. Tel.: 0253-289291
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 8.357 vol., din care: 8.357 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Dăneşti. (F. 1965.).
217200 Dăneşti. Tel.: 0253-271600.
Bibliotecar: nu are bibliotecar . Personal: 0 (0
spec.).
Colecţii: 6.228 vol., din care: 6.228 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Drăgoteşti. (F. 1923.).
217220 Drăgoteşti. Tel.: 0253-376701.
E-mail: bibliotecadragotesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1(1 spec.).
Colecţii: 6.756 vol., din care: 6.756 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Drăguţeşti. (F. 1969.).
217225 Drăguţeşti. Tel./fax: 0253-227625/
227543.
Bibliotecar: nu are bibliotecar . Personal: 0 (0
spec.).
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Colecţii: 6.216 vol., din care: 6.216 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Muşeteşti. (F. 1948.).
217300 Muşeteşti. Tel.: 0253-272501.
E-mail: bibliomusetesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 3.790 vol., din care: 3.790 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Negomir. (F. 1960.).
217310 Negomir. Tel.: 0253-285121.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 11.978 vol., din care: 11.978 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Padeş. (F. 1962.).
217325 Padeş. Tel.: 0253-470101.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 5.944 vol., din care: 5.944 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Peştişani. (F. 1954.).
217335 Peştişani. Tel/Fax.: 0253277151/277100.
E-mail: bibliotecapestisani@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 14.087 vol., din care: 14.087 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Plopşoru. (F. 1970.).
217345 Plopşoru. Tel.: 0253-285660.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 9.084 vol., din care: 9.084 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală „Artur Bădiţa‖ Polovragi.
(F. 1962.).
217365 Polovragi. Tel.: 0253-476135.
E-mail: bibliotecapolovragi@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 11.028 vol., din care: 11.028 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală „Ion Tarbac‖ Prigoria.
217370 Prigoria Tel.:0253-274607
E-mail: bibliotecaprigoria@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 8.187 vol., din care: 8.187 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Roşia de Amaradia. (F.
1956.).
217380 Roşia de Amaradia. Tel./Fax: 0253232504.
E-mail: bibliotecarosia@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1
(1 spec.).
Colecţii: 8.176 vol., din care: 8.176 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală „Jean Cănăvoiu‖ Runcu.
(F. 1947.).
217390 Runcu. Tel./fax: 0253-278818.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 7.830 vol., din care: 7.830 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Samarineşti.

217400 Samarineşti. Tel.: 0253-412012.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 5.079 vol., din care: 5.079 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Săcelu. (F. 1985.).
217410 Săcelu. Tel.: 0253-257502.
Bibliotecar: nu are bibliotecar. Personal: 0 (0
spec.).
Colecţii: 5.100 vol., din care: 5.100 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Săuleşti. (F. 1955.).
217415 Săuleşti. Tel./fax: 0253-472126/
472001.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 5.619 vol., din care: 5.619 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Schela.
217420 Schela. Tel./fax: 0253-226538/226733.
E-mail: bibliotecashela@yahoo.com
Bibliotecar:1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.688 vol., din care: 6.688 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală „Pompiliu Marcea‖
Scoarţa. (F. 1965.).
217425 Scoarţa. Tel./Fax: 0253-280222.
E-mail: bibliotecascoarta@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.648 vol., din care: 6.648 C&P.
Servicii: S.T.: *.1 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Slivileşti. (F. 1948.).
217455 Sliveşti. Tel./fax.: 0253-335300.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.296 vol., din care: 6.296 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Stăneşti. (F. 1968.).
217455 Stăneşti. Tel/Fax.: 0253273022/273355;
E-mail: bstanesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 4.365 vol., din care: 4.365 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Stejari. (F. 1948.).
217470 Stejari. Tel.: 0253-235505;
E-mail: bibliotecastejari@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 9.607 vol., din care: 9.607 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Stoina. (F. 1957.).
217480 Stoina. Tel./fax: 0253-281120.
E-mail: bibliotecastoina@yahoo.com
Bibliotecar:1.Personal:1(1 spec.).
Colecţii: 6.902 vol., din care: 6.902 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Teleşti. (F. 1954.).
217490 Teleşti. Tel./fax: 0253-276158.
E-mail: bibliotecastanesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.291 vol., din care: 6.291 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
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Biblioteca Comunală Turburea. (F. 1939.).
217515 Turburea. Tel.: 0253-472383.
E-mail: bibliotecaturburea@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 9.240 vol., din care: 9.240 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet
Biblioteca Comunală Turcineşti.
217530 Turcineşti. Tel./fax: 0253-226549,
226735.
Bibliotecar: nu are bibliotecar. Personal: 0
(0spec.).
Colecţii: 8.111 vol., din care 8.111 C&P.
Servicii: S.T.: *.
Biblioteca Comunală Ţânţăreni. (F. 1888.).
217535 Ţânţăreni. Tel.: 0253-473109.
E-mail: bibliotecatantareni@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 8.136 vol., din care: 8.136 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet;
Ludotecă
Biblioteca Comunală Urdari. (F. 1978.).
217540 Urdari. Tel.: 0253-233465.
E-mail: bibliotecaurdari@yahoo.com

Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.074 vol., din care: 6.074 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet;
Biblioteca Comunală Văgiuleşti. (F. 1901.).
217545 Văgiuleşti. Tel.: 0253-412505.
E-mail: bibliotecavagiulesti@yahoo.com
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 7.590 vol., din care: 7.590 C&P.
Servicii: S.T.: *. S.M.: 4 PC, acces Internet;
Biblioteca Comunală Vladimir. (F. 1949.).
2170550 Vladimir, Tel/fax.: 0253-230131.
Bibliotecar: 1. Personal: 1 (1 spec.).
Colecţii: 6.659 vol., din care: 6.659 C&P.
Servicii: S.T.: *
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12.15
ANEXA 15 Situația bibliotecilor publice din județul Gorj 2011 – nevoi de
dezvoltare

Nr.
crt.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

TABEL 22. SITUAŢIA BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL GORJ 2011 –
NEVOI DE DEZVOLTARE
Condiţii materiale;
Localitatea/
sedii; dotǎri;
Nevoi de dezvoltare
bibliotecǎ
utilitǎţi
Sediul Central (Calea Eroilor nr. 23) – extinderea
spaţiului pentru a creşte procentul de carte cu acces
liber la raft şi pentru dezvoltarea de servicii moderne
de bibliotecă (exemple - sală de conferinţe, sală
multimedia, spaţii pentru desfăşurarea de ateliere pe
Spațiu insuficient
diverse teme, spaţiu destinat organizării/găzduirii de
pentru manifestări
expoziţii). Se adaugă nevoia de dotare cu mobilier
și servicii moderne
nou pentru sala de lectură, pentru centrul de
Spațiu neadecvat
calculatoare cu acces public la internet. Dotări
pentru colecția de
moderne pentru depozite care să asigure
Tg-Jiu/Județeană
carte susceptibilă a
microclimatul necesar conservării colecţiei de carte
face parte din
(conservarea fondului de carte fiind una dintre
patrimoniul cultural
funcţiile importante ale unei biblioteci).
naţional
Filiala pentru Copii (Bd. Republicii nr. 13 A) –
Secția de artă
extinderea spaţiului pentru amenajarea unui spaţiu de
necesită renovare
ludotecă, a unei săli de conferinţe/spectacole şi
pentru desfăşurarea de ateliere de lucru pe diverse
teme.
Secţia de Artă (str. 11 Iunie 1848 nr. 67) –
finalizarea restaurării imobilului
Spațiu insuficient
Extinderea spaţiului pentru a creşte procentul de
Motru/municipală
pentru acces liber
carte cu acces liber la raft.
la raft
Spațiu necesită
Novaci/ orǎşeneascǎ
partial renovare,
Renovarea spaţiului, dotarea cu sistem de încălzire.
încălzire
Rovinari/ orǎşeneascǎ Condiții bune
Condiții foarte
Târgu-Cǎrbuneşti/
Suplimentarea personalului, implicând şi calificarea
bune; personal
orǎşeneascǎ
ulterioară a acestuia
insuficient
Urgent parchet și
Tismana/ orǎşeneascǎ
Refacerea pardoselii şi dotarea cu mobilier
mobilier
Suplimentarea personalului, implicând şi calificarea
Turceni/ orǎşeneascǎ
Personal insuficient
ulterioară a acestuia
Ţicleni/ orǎşeneascǎ
Condiții foarte bune
Albeni/comunalǎ
Condiții bune
Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
Alimpeşti/ comunalǎ
Mobilier vechi
bibliotecă.

11

Aninoasa /comunalǎ

Condiții bune

12

Arcani/ comunalǎ

Mobilier vechi

13

Baia de Fier/
comunalǎ

De angajat
personal

14

Bǎlǎneşti/comunalǎ

Condiții improprii
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Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
bibliotecă.
Asigurarea personalului de specialitate, implicând şi
calificarea ulterioară a acestuia,
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – reabilitarea
spaţiului, dotări cu mobilier

Nr.
crt.

Localitatea/
bibliotecǎ

15
16

Bǎleşti/ comunalǎ
Bǎrbǎteşti/ comunalǎ
Bengeşti-Ciocadia/
comunalǎ

17

Condiţii materiale;
sedii; dotǎri;
utilitǎţi
Condiții bune
Condiții bune
Spațiu insuficient

18

Berleşti/ comunalǎ

Condiții improprii

19

Bâlteni/ comunalǎ

Mobilier vechi

20

Bolboşi/ comunalǎ

Condiții bune

21

Borǎscu/ comunalǎ

Condiții improprii

22

Brǎneşti/ comunalǎ

23

Bumbeşti-Piţic/
comunalǎ

24

Bustuchin/comunala

25

Cǎpreni/ comunalǎ

26

Cǎtunele/ comunalǎ

27

Câlnic/ comunalǎ

28

Ciuperceni/ comunalǎ

29
30

Crasna/ comunalǎ
Cruşeţ/ comunalǎ

De angajat
personal
Mobilier foarte
vechi.Trebuie
igienizat spaţiul
Condiții bune
Sediu inadecvat,
mic, cu mobilier
foarte vechi
Condiții bune
De angajat
personal
Sediu inadecvat,
mic, cu mobilier
foarte vechi
Condiții bune
Condiții bune

31

Dǎnciuleşti/ comunalǎ

Mobilier vechi

32

Dǎneşti/ comunalǎ

De angajat
personal; mobilier
vechi

33

Dragoteşti/ comunalǎ

Condiții bune

34

Drǎguţeşti/ comunalǎ

De angajat
personal; mobilier
vechi

35

Fǎrcǎşeşti/ comunalǎ

Lipsǎ fonduri carte

36

Glogova/ comunalǎ

Sediu inadecvat,
mic, cu mobilier
foarte vechi

37

Godineşti/ comunalǎ

Mobilier vechi

Hurezani/ comunalǎ

Condiţii foarte
bune. Are nevoie
de mai multǎ carte
nouǎ

38
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Nevoi de dezvoltare

Extinderea spaţiului, dotarea cu mobilier specific
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – reabilitarea
spaţiului, dotări cu mobilier
Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
bibliotecă.
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – reabilitarea
spaţiului, dotări cu mobilier
Asigurarea personalului de specialitate, implicând şi
calificarea ulterioară a acestuia
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – reabilitarea
spaţiului, dotări cu mobilier
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – extinderea
spaţiului, dotări cu mobilier
Asigurarea personalului de specialitate, implicând şi
calificarea ulterioară a acestuia
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – extinderea
spaţiului, dotări cu mobilier

Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
bibliotecă.
Asigurarea personalului de specialitate, implicând şi
calificarea ulterioară a acestuia. Dotarea cu mobilier
nou, adecvat serviciilor oferite şi cu orientare spre
dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă.
Asigurarea personalului de specialitate, implicând şi
calificarea ulterioară a acestuia. Dotarea cu mobilier
nou, adecvat serviciilor oferite şi cu orientare spre
dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă.
Asigurarea resurselor financiare pentru achiziţionarea
de carte necesară dezvoltării fondului de carte
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – extinderea
spaţiului, dotări cu mobilier
Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
bibliotecă.
Asigurarea resurselor financiare pentru achiziţionarea
de carte necesară înnoirii fondului de carte

Nr.
crt.

Localitatea/
bibliotecǎ

39

Ioneşti/ comunalǎ

40

Jupâneşti/ comunalǎ

41
42

Leleşti/ comunalǎ
Licurici/ comunalǎ

43

Logreşti/ comunalǎ

44

Mǎtǎsari/ comunalǎ

45
46

Muşeteşti/ comunalǎ
Negomir/ comunalǎ

47

Condiţii materiale;
sedii; dotǎri;
utilitǎţi
Condiții bune

Nevoi de dezvoltare

Spaţiu frumos, dar
mic

Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – extinderea
spaţiului, dotări cu mobilier

Condiții bune
Condiții bune
Spaţiu insuficient,
cu mobilier foarte
vechi
Mobilier vechi.
Spaţiu neigienizat.
De angajat
personal
Condiții bune
Condiții bune

Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – extinderea
spaţiului, dotări cu mobilier
Asigurarea personalului de specialitate, implicând şi
calificarea ulterioară a acestuia. Dotarea cu mobilier
nou, adecvat serviciilor oferite şi cu orientare spre
dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă.

Padeş/ comunalǎ

Mobilier foarte
vechi

Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
bibliotecă.

48

Peştişani/ comunalǎ

Condiții bune

49

Plopşoru/ comunalǎ

Mobilier vechi.
Necesitǎ igienizare

50
51

Polovragi/ comunalǎ
Prigoria/ comunalǎ

Condiții bune
Condiții bune

52

Roşia de Amaradia/
comunalǎ

Mobilier vechi

53

Runcu/ comunalǎ

Mobilier vechi

54

Samarineşti/ comunalǎ

Spaţiu insuficient

55

Sǎcelu/ comunalǎ

56
57
58

Sǎuleşti/ comunalǎ
Schela/ comunalǎ
Scoarţa/ comunalǎ

De angajat
personal
Condiții bune
Condiții bune
Condiții bune

59

Slivileşti/ comunalǎ

Spaţiu vechi.
Mobilier vechi

60
61

Stǎneşti/ comunalǎ
Stejari/ comunalǎ

Condiții bune
Condiții bune

62

Stoina/ comunalǎ

Spaţiul acceptabil

63
64

Teleşti/ comunalǎ
Turburea/ comunalǎ

65

Turcineşti/ comunalǎ

Condiții bune
Condiții bune
De angajat
personal

66

Ţânţǎreni/ comunalǎ

Condiții bune

67
68

Urdari/ comunalǎ
Vǎgiuleşti/ comunalǎ

69

Vladimir/ comunalǎ

Condiții bune
Condiții bune
Spaţiul insuficient,
mobilier vechi

Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
bibliotecă, renovarea spaţiului destinat bibliotecii.
Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
bibliotecă.
Dotarea cu mobilier nou, adecvat serviciilor oferite şi
cu orientare spre dezvoltarea de noi servicii de
bibliotecă.
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – extinderea
spaţiului, dotări cu mobilier.
Asigurarea personalului de specialitate, implicând şi
calificarea ulterioară a acestuia.

Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – renovarea
spaţiului, dotări cu mobilier.
Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – renovarea
spaţiului, dotări cu mobilier.

Asigurarea personalului de specialitate, implicând şi
calificarea ulterioară a acestuia.
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Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna
desfăşurare a serviciilor de bibliotecă – extinderea

Nr.
crt.

Condiţii materiale;
sedii; dotǎri;
utilitǎţi

Localitatea/
bibliotecǎ

Nevoi de dezvoltare
spaţiului, dotări cu mobilier

Sursa: Biblioteca Judeţeană ”Christian Tell”
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ANEXA 16
Lista unităților de învățământ
TABEL 22. LISTA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.Crt.

Numele unităţii de învăţământ

1

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 ALBENI

Mediu
(U/R)
R

2

ŞCOALA GENERALĂ ALIMPEŞTI

R

3

ŞCOALA GENERALĂ ANINOASA

R

4

ŞCOALA GENERALĂ ARCANI

R

5

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BAIA DE FIER

R

6

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 "ION POPESCU VOITEŞTI", BALANEŞTI

R

7

ŞCOALA GENERALĂ CEAURU, COM. BALEŞTI

R

8

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MINIER BILŢENI

R

9

ŞCOALA GENERALĂ BĂRBĂTEŞTI

R

10

ŞCOALA GENERALĂ BĂLCEŞTI, COM. BENGEŞTI CIOCADIA

R

11

ŞCOALA GENERALĂ LIHULEŞTI, COM BERLEŞTI

R

12

ŞCOALA GENERALĂ BOLBOŞI

R

13

ŞCOALA GENERALĂ BORASCU

R

14

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 CAPU DEALULUI, COM. BRANESTI

R

15

ŞCOALA GENERALĂ BUMBEŞTI-PIŢIC

R

16

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL BUSTUCHIN

R

17

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 CÂLNIC

R

18

ŞCOALA GENERALĂ CĂPRENI

R

19

ŞCOALA GENERALĂ "MAZILU VIPIE GH." VALEA MANASTIRII, COM. CATUNE

R

20

ŞCOALA GENERALĂ CIUPERCENI

R

21

ŞCOALA GENERALĂ CARPINIŞ, COM. CRASNA

R

22

ŞCOALA GENERALĂ CRUŞEŢ

R

23

ŞCOALA GENERALĂ DĂNCIULEŞTI

R

24

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 DĂNEŞTI

R

25

ŞCOALA GENERALĂ COROBAI, COM. DRAGOTEŞTI

R

26

ŞCOALA GENERALĂ DRAGUTEŞTI

R

27

LICEUL ROŞIA JIU

R

28

ŞCOALA GENERALĂ VALEA CU APA, COM. FĂRCĂŞEŞTI

R

29

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 GLOGOVA

R

30

ŞCOALA GENERALĂ GODINEŞTI

R

31

ŞCOALA GENERALĂ HUREZANI

R

32

ŞCOALA GENERALĂ IONEŞTI

R

33

ŞCOALA GENERALĂ JUPINEŞTI

R

34

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 LELEŞTI

R

35

ŞCOALA GENERALĂ NEGRENI, COM. LICURICI

R

Informații de la Inspectoratul Școlar Gorj.
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Nr.Crt.

Numele unităţii de învăţământ

36

ŞCOALA GENERALĂ TG-LOGREŞTI

Mediu
(U/R)
R

37

COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI

R

38

ŞCOALA GENERALĂ NR.2 MOTRU

U

39

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 MOTRU

U

40

COLEGIUL TEHNIC MOTRU

U

41

COLEGIUL NAŢIONAL "GEORGE COSBUC‖, MOTRU

U

42

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MOTRU

U

43

ŞCOALA GENERALĂ "C-TIN SAVOIU" TG-JIU

U

44

ŞCOALA GENERALĂ "SF.NICOLAE" TG-JIU

U

45

ŞCOALA GENERALĂ "VOIEVOD LITOVOI" TG-JIU

U

46

ŞCOALA GENERALĂ "AL.STEFULESCU" TG-JIU

U

47

ŞCOALA GENERALĂ "EC.TEODOROIU" TG-JIU

U

48

ŞCOALA GENERALĂ "C-TIN BRÂNCUŞI" TG-JIU

U

49

ŞCOALA GENERALĂ "POMPILIU MARCEA" TG-JIU

U

50

ŞCOALA GENERALĂ "GH.TATARASCU" TG-JIU

U

51

LICEUL TEOLOGIC TG-JIU

U

52

LICEUL DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE "C-TIN BRÂILOIU" TG-JIU

U

53

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG-JIU

U

54

GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC "ION MINCU" TG-JIU

U

55

COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU

U

56

GRUP SCOLAR ENERGETIC NR.1 TG-JIU

U

57

COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU

U

58

GRUP ŞCOLAR BIRSEŞTI

U

59

COLEGIUL TEHNIC "GEN.GH. MAGHERU"TG-JIU

U

60

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "C-TIN BRÂNCUŞI" TG-JIU

U

61

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TG-JIU

U

62

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TG-JIU

U

63

COLEGIUL COMERCIAL "VIRGIL MADGEARU" TG-JIU

U

64

COLEGIUL NAŢIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TG-JIU

U

65

COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU

U

66

COLEGIUL NAŢIONAL "ECATERINA TEODOROIU" TG-JIU

U

67

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "MIHAI EMINESCU" TG-JIU

U

68

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR " TG-JIU

U

69

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "VIS DE COPIL " TG-JIU

U

70

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TG-JIU

U

71

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 MUŞETEŞTI

R

72

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 NEGOMIR

R

73

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 BUMBEŞTI-JIU

U

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 BUMBEŞTI-JIU

U

74

COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" BUMBEŞTI-JIU

U

75

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 NOVACI

U

76

LICEUL TEORETIC NOVACI

U

77

ŞCOALA GENERALĂ NR.3 ROVINARI

U

78

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 ROVINARI

U

79

COLEGIUL "GHE. TĂTĂRESCU" ROVINARI

U

80

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

U

81

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL ŢICLENI

U

82

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 ŢICLENI

U
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Nr.Crt.

Numele unităţii de învăţământ

83

COLEGIUL NAŢIONAL "T.ARGHEZI" TG-CĂRBUNEŞTI

Mediu
(U/R)
U

84

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 "G. USCĂTESCU TG-CĂRBUNEŞTI

U

85

ŞCOALA GENERALĂ PADEŞ

R

86

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER "C-TIN BRÂNCUŞI"PEŞTIŞANI

R

87

ŞCOALA GENERALĂ PLOPSORU

R

88

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 POLOVRAGI

R

89

ŞCOALA GENERALĂ PRIGORIA

R

90

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL ROŞIA DE AMARADIA

R

91

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL "G-RAL C-TIN SANDRU" BILTA

R

92

ŞCOALA GENERALĂ SĂCELU

R

93

ŞCOALA GENERALĂ SAMARINEŞTI

R

94

ŞCOALA GENERALĂ SĂULEŞTI

R

95

ŞCOALA GENERALĂ SÂMBOTIN

R

96

ŞCOALA GENERALĂ SCOARŢA

R

97

ŞCOALA GENERALĂ SLIVILEŞTI

R

98

ŞCOALA GENERALĂ STĂNEŞTI

R

99

ŞCOALA GENERALĂ NR 1 STEJARI

R

100

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL STOINA

R

101

ŞCOALA GENERALĂ TÂNTĂRENI

R

102

ŞCOALA GENERALĂ NR 1 TELEŞTI

R

103

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TISMANA

U

104

ŞCOALA GENERALĂ TURBUREA

R

105

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL TURCENI

U

106

ŞCOALA GENERALĂ TURCINEŞTI

R

107

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 URDARI

R

108

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 VAGIULEŞTI

R

109

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 ANDREEŞTI, COM. VLADIMIR

R

110

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "OMENIA" TG-JIU

U

111

GRĂDINIŢA "ROZA VENERINI" TG-JIU

U

112

GRĂDINIŢA "TEDDY" TG-JIU

U

113

GRĂDINIŢA "SAMARITEANU" TG-JIU

U

114

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARÎ "CAROL DAVILA" TG-JIU

U

115

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

U

116

PALATUL COPIILOR TG-JIU

U

117

CLUBUL ŞCOLAR SPORTIV TG-JIU

U

118

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
Sursa: Inspectoratul Şcolar Gorj.

U
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12.17
ANEXA 17 178 Elevi înscriși în diferite nivele de învățământ, în context
regional
TABEL 23. ELEVI ÎNSCRIŞI ÎN DIFERITE NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONTEXT REGIONAL
Nivelul de învăţământ

Regiunea Sud-Vest

Judeţul Gorj

învăţământ primar

89031

15953

Ponderea judeţului Gorj în cadrul
regiunii
17,9

învăţământ gimnazial
învăţământ liceal
învăţământ postliceal
învăţământ superior

97570
91474
7795
50572

18674
9874
804
5800

19,1
1,7
10,3
11,4

12.18
ANEXA 18 Situația planurilor urbanistice generale în județul Gorj
(20.01.2010)
Tabel 24. SITUAŢIA PLANURILOR URBANISTICE GENERALE ÎN
JUDEŢUL GORJ (LA DATA DE 20.01.2010)
AN
ELABORARE

AN
ACTUALIZARE

NR.
CRT

LOCALITATEA

0

1

1

TÂRGU-JIU

2

MOTRU

1997

URBANPROIECT S A . BUCUREŞTI

2006

3

Bumbeşti-Jiu

1997

P.D.V. ARHITECT S R L . TG.-JIU

2001

4

Novaci

1996

P.D.V. ARHITECT S R L TG.-JIU

2001

5

Rovinari

1998

URBANPROIECT S A . BUCUREŞTI

2003

6

Tg-Cărbuneşti

1997

P.D.V. ARHITECT S R L . TG.-JIU

2003

7

Ţicleni

1997

P D.V. ARHITECT S R L . TG.-JIU

2001

8

Albeni

1997

P.D.V. ARHITECT S R L . TG.-JIU

2001

9

Alimpeşti

2000

CARDUM 7 S R L . TG.-JIU

2007

10

Aninoasa

1998

PROREDRUM S R L . TG.-JIU

2009

2
1998

11

Arcani

1997

12
13

Baia de Fier
Bălăneşti

1998
1998

14

Băleşti

1998

15

Bărbăteşti

1997

16

Bengeşti-Ciocadia

2000

17

Berleşti

1998

18

Bâlteni

1998

19
20

Bolboşi
Borăscu

1998
1998

178

PROIECTANT
3
URBANPROIECT S A . BUCUREŞTI

SCUAR S R L .
TG.-JIU
P.D.V. ARHITECT
P.D.V. ARHITECT
DELTA C-ŢII PROIECTARE
TG.-JIU

4
in curs
2008

Conform PATJ Gorj actualizare 2009-2011, fazele 1-2
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5
URBANPROIECT
S A . BUCUREŞTI
URBANPROIECT
S A . BUCUREŞTI
P.D.V. ARHITECT
S R L . TG.-JIU
P.D.V. ARHITECT
S R L . TG.-JIU
URBANPROIECT
S A . BUCUREŞTI
PDV ARHITECT
P.D.V. ARHITECT
S R L . TG.-JIU
P.D.V. ARHITECT
S R L . TG.-JIU
EUROPROIECT
ARHPRO PP
CRAIOVA

2004

EUROPROIECT

2003

PDV ARHITECT
ARHPRO.PP
CRAIOVA
SC PDV ARHITECT
TARGU JIU
ARHPRO.PP
CRAIOVA

2008

P.D.V. ARHITECT
INTELIGENT PROIECT
TG.-JIU
CARDUM7
TG.-JIU
PROREDRUM
TG.-JIU
P.D.V. ARHITECT
P.D.V. ARHITECT

PROIECTANT

2007

2001

PROREDRUM
TG.-JIU
-

AN
ELABORARE

AN
ACTUALIZARE

NR.
CRT

LOCALITATEA

21

Brăneşti

1997

ROMPROIECT DATA

22

Bumbeşti – Piţic

1998

GETRIX CRAIOVA

23

Bustuchin

1998

P.D.V. ARHITECT

2001

24

Căpreni

1998

ARH.PRO.PP CRAIOVA

2004

25

Cătunele

1997

INTELIGENT PROIECT

2002

26
27
28
29
30

Ciuperceni
Câlnic
Crasna
Cruşeţ
Dănciuleşti

2000
2000
1997
2000
1997

SCUAR
P.D.V. ARHITECT
P.D.V. ARHITECT
P.D.V. ARHITECT
GHEPARDUL RM. VALCEA

2002
2002
2004

31

Dăneşti

1997

INTELIGENT PROIECT

2006

32
33
34
35
36
37
38

Drăgoteşti
Drăguţeşti
Fărcăşeşti
Glogova
Godineşti
Hurezani
Ioneşti

1999
1998
1998
2000
1998
1997
1997

2004
2002
2003

39

Jupâneşti

1997

40

Leleşti

1998

GHEPARDUL
CARDUM7
ARH.PROPP CRAIOVA
GHEPARDUL
CARDUM7
P.D.V. ARHITECT
P.D.V. ARHITECT
ROMPROIECT DATA
TG.-JIU
DELTA CONSTRUCŢII TG.-JIU

41

Licurici

1998

ARH.PRO.PP CRAIOVA

2004

42
43
44

Logreşti
Mătăsari
Muşeteşti

1998
1999
1997

CARDUM7
URBANPROIECT
P.D.V. ARHITECT

2003
2004

45

Negomir

1998

ARHPRO.PP CRAIOVA

2001

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Padeş
Peştişani
Plopşoru
Polovragi
Prigoria
Roşia de Amaradia
Runcu
Samarineşti
Săcelu
Săuleşti

2000
1997
1998
1999
2000
1997
1998
1998
2000
1998

P.D.V. ARHITECT
P.D.V. ARHITECT
DELTA CONSTRUCŢII
CARDUM7
CARDUM7
P.D.V. ARHITECT
CARDUM7
ARHPRO.PP CRAIOVA
P.D.V. ARHITECT
P.D.V. ARHITECT

2004
2003
2002
2003

56

Scoarţa

2000

INTELIGENT PROIECT

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Schela
Slivileşti
Stăneşti
Stejari
Stoina
Teleşti
Tismana
Turburea
Turceni
Turcineşti
Ţânţăreni
Urdari
Văgiuleşti
Vladimir

1998
1997
1997
1999
2000
2000
1997
1997
1997
2000
1998
1997
1997
2000

ROMPROIECT DATA
ARHPROPP CRAIOVA
CARDUM7
ROMPROIECT DATA
ROMPROIECT DATA
P.D.V. ARHITECT
CARDUM7
ROMPROIECT DATA
P.D.V. ARHITECT
TRADE INVEST SYSTEMS
ARHPROPP CRAIOVA
CARDUM7
P.D.V. ARHITECT
CARDUM7

PROIECTANT

2009

2004
2003

PROIECTANT
ARHPRO PP
CRAIOVAP.D.V. ARHITECT
SRL.
PROSPECT
CRAIOVA
INTELIGENT
PROIECT
ROM PROIECT
P.D.V. ARHITECT
ARHPRO.PP
CRAIOVA
EUROPROIECT
CARDUM7
EUROPROIECT
CARDUM 7
SC SCUAR
-

2004

2001
2003
2002
2003

EUROPROIECT
PROSPECT
CRAIOVA
EUROPROIECT
GETRIX CRAIOVA
ARHPRO.PP
CRAIOVA
P.D.V. ARHITECT
EUROPROIECT
P.D.V. ARHITECT
EUROPROIECT
PDV ARHITECT
CARDUM7
CARDUM 7
P.D.V. ARHITECT
-

2003
2002
2004
2003
2002
2003
2001
2003
2002

NEMAR TARGU JIU
EUROPROIECT
CARDUM 7
SC SCUAR
PDV ARHITECT
EUROPROIECT
P.D.V. ARHITECT
CARDUM 7
EUROPROIECT
-

Sursa: Consiliul Judeţean Gorj, DIRECŢIA URBANISM, DEZVOLTARE ŞI AMENAJARE TERITORIALĂ.
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Singurele PUG-uri actualizate, care au avizul MCPN (respectiv DJCPN) aşa cum este obligatoriu sunt:
Crasna în 2006, Motru 2007, Stejari 2007, Polovragi 2010, Bărbăteşti 2010, Ţânţăreni 2010, Mătăsari
179
2011 .
ALTE DOCUMENTAŢII
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:

- FUNDAŢIA PARTENERI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (FPDL), ORAŞUL NOVACI, JUDEŢUL
GORJ, EVALUAREA POTENŢIALULUI TURISTIC, proiect finanţat de UK Embassz prin Programul
Global Opportunities Fund 2006, http://www.fpdl.ro/public/pdfs/proiect_novaci.pdf.
- INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU URBANISM ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI – URBANPROIECT, PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI
ZONAL VALEA JIULUI, ELEMENTE CARE CONDIŢIONEAZĂ DEZVOLTAREA, Faza1, aug. 2003.
- INSTITUTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE MINE
PE LIGNIT – S.A. CRAIOVA, PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERCOMUNAL
PENTRU COMUNELE MĂTĂSARI, SLIVILEŞTI,DRAGOTEŞTI, NEGOMIR, FĂRCĂŞEŞTI ŞI
CIUPERCENI, ÎN VEDEREA DECLARĂRII UTILITĂŢII PUBLICE A OBIECTIVELOR MINIERE DIN
CADRUL CE TURCENI – CARIERELE JILŢ NORD ŞI JILŢ SUD, BENEFICIAR: SC Complexul
Energetic Turceni SA –E.M.Jilţ;
- INSTITUTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE MINE
PE LIGNIT – S.A. CRAIOVA, PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERCOMUNAL
PENTRU ORAŞUL ROVINARI ŞI COMUNELE FĂRCĂŞEŞTI, BÂLTENI, URDARI ŞI PLOPŞORU,
Beneficiar: Societatea Naţională a Lignitului Oltenia, Târgu Jiu;
- OLIN PARTENERSHIP, ROSTRADA S.A., URBANA S.A., EST TERRA S.R.L.,PERFECT S.A.,
ABRAL ARTPRODUCT S.R.L., GREEN PROIECT S.R.L., AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A
ANSAMBLULUI BRÂNCUŞI, TÂRGU JIU, ROMÂNIA. Studiu de fezabilitate, Sinteza documentării
istorice, 2002. RAUS, Daniel, JUDEŢUL GORJ, MONUMENTE ISTORICE REPREZENTATIVE,
http://www.alziar.ro/resurse/gorj_monumente.pdf
- S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L., PATZ - I.J. – A.H.E. A RÂULUI OLT PE SECTORUL IZBICENI –
DUNĂRE C.H.E. ISLAZ, Studiu istoric, Planşa 1.4.1., Beneficiar: Sucursala Hidrocentrale Slatina,
03.2009.
- S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L. MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI, POINT ZERO
SRL BUCUREŞTI, METODOLOGIE DE IDENTIFICARE ŞI DE EVALUARE A PEISAJULUI ŞI
STUDIU PILOT: ZONA PROTEJATĂ NATURALĂ ŞI CONSTRUITĂ DE INTERES NAŢIONAL
BORDUŞANI, beneficiar: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Locuinţei, 2007-2009.
- S.C. URBANA S.A., AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A ANSAMBLULUI BRÂNCUŞI, TÂRGU JIU,
ROMÂNIA, PARCUL COLOANEI FĂRĂ SFÂRŞIT, Faza: Studiu de fezabilitate, septembrie 2002.
- S.C. URBANA S.A., AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A ANSAMBLULUI BRÂNCUŞI, TÂRGU JIU,
ROMÂNIA, PARCUL MUNICIPAL, Faza: Studiu de fezabilitate, septembrie 2002.
- S.C. URBANA S.A., ANALIZA PLANIFICĂRII ACTUALE PRIN PRISMA MODELULUI
CONCEPTUAL. ZONA EXPLOATĂRILOR MINIERE DE SUPRAFAŢĂ VALEA JIULUI INFERIOR DIN
JUDEŢUL GORJ, Programul AMTRANS, Etapa IV / 2003 – Faza I.
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Conform datelor transmise pe parcursul elaborării prezentului studiu, de Direcţia pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional Gorj.
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Date confirmate ca fiind singurele actualizate la data elaborării studiului, de către Consiliul
Județean Gorj, DIRECȚIA URBANISM, DEZVOLTARE ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ.
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- S.C. URBANA S.A., Proiectant general, STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU AMENAJAREA
PEISAGISTICĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR‖ DIN TÂRGU JIU, Beneficiar :
C L al municipiului Târgu Jiu, 09.2001.
„Plan de amenajare a teritoriului zonal, intercomunal pentru comunele Mătăsari, Slivileşti, Dragoteşti,
Nogomir, Fărcăşeşti, Ciuperceni în vederea declarării utilităţii publice a obiectivelor miniere din cadrul
CE Turceni carierele Jilt Nord şi Jilt Sud”- ICSTPML Craiova, 2006;
„Plan de amenajare a teritoriului zonal, intercomunal pentru oraşul Rovinari şi comunele Fărcăşeşti,
Bălteni, Urdari, Plopşoru în vederea declarării utilităţii publice a obiectivelor miniere din cadrul SNLO
Tg. Jiu – EMC Rosia, carierele Rosia de Jiu, Peşteana Nord şi Peşteana Sud”- ICSTPML Craiova,
2005;
„Plan de amenajare a teritoriului interorăşenesc –Petroşani, Aninoasa, Bumbeşti – Jiu, judeţele Gorj şi
Hunedoara” Amenajarea Hidroenergetica a râului Jiu pe sector Livezeni –Bumbeşti – Documentaţie
necesară declarării utilităţii publice – SC Hidropoiect Design SA, 2004;
„Plan de amenajare a teritoriului intercomunal Motru, Ciuperceni, Mătăsari şi Slivileşti, judeţul Gorj” ”ICSTPML Craiova, 2004
- INSTITUTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE MINE
PE LIGNIT – S.A. Craiova, Plan de amenajare a teritoriului zonal intercomunal pentru comunele
Mătăsari, Slivileşti, Dragoteşti, Negomir, Fărcăşeşti şi Ciuperceni, în vederea declarării utilităţii publice
a obiectivelor miniere din cadrul CE Turceni – carierele Jilţ Nord şi Jilţ Sud, Beneficiar: SC Complexul
Energetic Turceni SA – E.M. Jilţ
- INSTITUTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE MINE
PE LIGNIT – S.A. CRAIOVA, Plan de amenajare a teritoriului zonal intercomunal pentru oraşul
Rovinari şi comunele Fărcăşeşti, Bâlteni, Urdari şi Plopşoru, Beneficiar: Societatea Naţională a
Lignitului Oltenia,Târgu-Jiu.
- S.C.URBANA S.A:, subproiectant, INCD Urbanproiect, proiectant general, Proiect Amtrans: Analiza
planificării actuale prin prisma modelului conceptual; Zona exploatărilor miniere de suprafaţă Valea
Jiului Inferior Judeţul Gorj, Beneficiar: IPA S.A., 2003.
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ANEXA 19 181 Tradiții, obiceiuri și meșteri din județul Gorj
TRADIŢII, OBICEIURI ŞI MEŞTERI DIN JUDEŢUL GORJ

Tismana: Filomela Tiştere, covoare olteneşti; Paulina Sarcină, covoare olteneşti ;Valerica Miuţe,
icoane; Mihaela Văcariu, ţesături; Claudia Drăghescu, ţesături artizanat; Petre Cocină, dogărie;
Achitina Hica, costum popular, cusături; Iuliana Marin, costume populare, cusături; Gh. Cotan,
costume populare bărbat, ţesături; Roxana Bălteanu, pictură si sculptură lemn; Margareta Probaje,
ţesături; Floarea Paraschiv, ţesături; Ana Sulea, ţesături; Nicolae Viloiu, marochinărie; Cristina
Motorga, costume populare; Maria Tantan, covoare olteneşti, cusături.
Novaci: Titel Zamfira, sculptură lemn; Maria Opriţescu, cusături; Gh. Ciortea, cojocărit; Maria
Tudorache, ţesături; Marius Gabriel Poenaru, sculptură lemn, piatră, sticlă; Gh. Dăianu, sculptura
lemn; Daciana Ungureanu, ceramică decorativă.
Turceni: Alexandru Trăsnea, pictura naivă; Constanţa Preoteasa, ţesături, cusături.
Bumbeşti-Jiu: Ion Popescu, sculptură lemn; Nicolae Guţa, sculptura lemn; Amos Moruşcă, prelucrare
rădăcini.

181

Informații preluate din Meșteri Gorjeni, Supliment al Revistei Jiului de Sus, Tg-Jiu, 2011.
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Târgu-Cărbuneşti: Ionel Traian, prelucrare lemn, machete; Florin Gheorghiu, pictură icoane; Ion
Udroiu, ceramică.
Albeni: Elena Olaru, ţesut; Dorel Gorăcel, cioplitor lemn; Iustin Turcitu, cioplitor lemn.
Alimpeşti: Adelina Dorobanţu, pictură icoane lemn, sticlă, piatră.
Arcani: Elena Cotoi, ţesături; Ioana Coiculescu, ţesături, cusături; Angelica Petcu, ţesături, cusături;
Eleonora Popescu, ţesături, cusături; Maria Berca, ţesături, cusături.
Baia de fier: Dumitru Robulescu, cojocărit; Salvina Căruntu, împletituri nuiele/coşerit; Maria Flondor,
ţesături; Mircea Flondor, cojocărit; Eugenia Telian, cusături; Dorina Telian, cusături; Adam Dudumă,
împletituri răchită; Miron Flondor, dogărie ;Gh. Bleoanţă, cioplitor lemn.
Balăneşti: Valentina Gheorghe, ţesături; Angela Ciolca, împletituri nuiele; Gh. Andriţa, ţesături păr
capră.
Bărbăteşti: Angela Ciolcam împletituri nuiele; Gh. Andriţa, ţesături păr capră; Mihaela Mazilu,
împletituri nuiele; Teodora Cojocaru, împletituri nuiele; Mihaela Vlăduţoiu, goblen; Janeta Iordache,
ţesături lână; Nicoliţa Sâiu, împletituri lână; Elisaveta Sârboiu, cusături, ţesături.
Bengeşti-Ciocadia: Dorel Curcă, sculptură lemn; Minel Curcă, sculptură lemn; Marius Burlica,
sculptură lemn; Lucică Ivan, tâmplărie; Aurel Geană, tâmplărie; Dumitru Meche, dogărie; Nicolae
Meche, dogărie; Gh. Braitoru, fierar; Ana Udrea, ţesături, cusături; Maria Pănoiu, ţesături, cusături;
Aurica Cimpoieru, ţesături, cusături; Nicoleta Chiriac, ţesături, cusături; Aurica Luţă, ţesături, cusături;
Maria Bocşeru, ţesături, cusături; Viorica Bocşeru, ţesături, cusături; Aurel Gurică, crucer.
Târgu-Jiu: Ştefan Popescu, instrumente muzicale; Ion Rătăzeanu, ceramică; Pompiliu Ciolacu,
pictură icoane, prelucrare lemn si os; Cristina Ciolacu, pictură icoane; Cristina Paştea, lasetă; Gh.
Paştea, lasetă; Veronica Dascălu, lumânari artizanale, săpun natural; Alexandru Dancău, lumânari
artizanale; Ana Maria Ciolacu, bijuterii handmade; Alina Coconu, pictură, icoane, ceramică; Valentina
Gheorghe, covoare olteneşti; Mariana Frătiţa, îmbracaminte etno; Aura Stoenescu, podoabe; Lişiţa
Livia, goblen; Mihai Guţu, goblen.
Bolboşi: Nicolae Gionea, rotărie; Dumitru Văduva, lingurar; Victoria Braia, ţesături, cusături; Ion
Murariu, fântânar.
Bumbeşti-Piţic: Gh. Condel, sculptură lemn; C-tin Murgulescu, sculptură lemn.
Bustuchin: Pătru Goga, prelucrare lemn.
Căpreni: Nelă Cruceru, crucer.
Cătunele: Cornelie Picioruşi, sculptură lemn; Iancu Crăcea, lingurar; Elisabeta Boghici, ţesături,
cusături.
Câlnic: Ion Mocioi, ceramică; Ion Coneru, ceramică; Elena Mutulescu, ţesături, cusături; Ştefania
Buştoi, ţesături; Haralambie Dănescu, rotărie, dogărie; Dionisie Mitroi, rotărie, dogărie.
Crasna: Mircea Puiu, sculptură lemn; Petre Mituţoiu, tâmplărie; Cosmin Dragomir, sculptura lemn;
Alexandru Găina, pictură naivă, sculptură lemn; Trandafira Buică, ţesături; Ion Bolozan, fierărie;
Nicolae Rotaru, dogărie, instr. Populare, sculptură lemn; Ion Boghian, confecţioner fluiere; Cristinel
Bosoncea, sculptură lemn.
Dragoteşti: Ion Boengiu şi Nicolae Păuna, împletituri răchită; Dorel Negomireanu, sculptură lemn; Ion
Surcel, boiangiu.
Drăguţeşti: Ion Bârsan, prelucrare lemn; Ioana Buţă, pictura religioasă pe sticlă; Iancu Dinescu,
dogărit; Gh. Dinescu, dogărit.
Glogova: Vasile Guţă, olărit.
Hurezani: Irinel Crăciun, mobilă sculptată; Olimpia Crăciun, decoraţiuni rădăcini, scioci, flori.
Jupâneşti: Dumitru Cojocaru, dogărie; Ion Stancu, dogărie; Aurel Andronie, pictură naivă.
Leleşti: Ion Cocolea, sculptură lemn; Ion V. Popeangă, sculptură lemn; Ion Ungureanu, cojocărie;
Nicolae Feroiu, cogrie.
Mătăsari: Nicolae Pamfiloiu, împletituri răchită; Elena Pârţaiche, ţesături; Gh. Pârjol, dogărie; Nicolae
Bertea, dulgherie, dogărie; Vasile Pârjol, împletituri nuiele; Aurelian Pamfiloiu, confecţioner mături
răchită; Floarea Băca, ţesut.
Muşeteşti: Constantin Nistorescu, sculptură, prelucrare lemn; Elena Ciucă, ţesături.
Negomir: Elisaveta Cruceru, ţesături; Aristide Coancă, sculptură lemn, lingurar.
Plopşoru: Ştefan Pârvu, prelucrare lemn; C-tin Mihu, fierărie.
Peştişani: Nicolae Văideanu, sculptură lemn; Ileana Tudorescu, ţesături; Adriana Lidia Nărban,
iconărit; Nicolae Scafoş, dulgherie, tâmplărie; Geta Piţigoi, ţesături, cusături; Aurelia Ciulei, ţesături,
cusături; Cristian Glăvan, sculptură lemn.
Polovragi: Mioara Dinoiu, ţesături; Nicolae Grigorescu, sculptură lemn; Onea Elisabeta, cusături; Ion
Roşu, împletituri coşuri; C-tin Lupu, sculptură lemn; Toma Cazacu, potcovărie; Maria Anton, cusături.
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Runcu: Nicolae Cocolea, dogărie; Nicolae Nădrag, sculptură lemn; Maria Lazăr, ţesături; Grigore
Vlăduţ, cioplitorie lemn; Maria Apostol, ţesături, cusături; Gh. Becheru, cioplitor hambare cereale;
Janeta Negrea, împletituri coşuri.
Săcelu: Dumitru Almăjanu, sculptură piatră; Angela Ciobanu, ţesături; Ioana Gorlă, ţesături; Gh.
Popescu, fierărie; Gh. Ciuică, dogărie, tâmplărie; Elena Ciuică, ţesături.
Slivileşti: Dumitru Rădoi, potcovărie, fierărie.
Stăneşti: Ion Romanescu, fierărie; Gh. Stanciu, crucer; Ion Eftenoiu, sculptură lemn, tâmplărie.
Stoina: Ion Ghiţa, dogărie; Dinu Gheorghe, crucer; Ştefan Dinu, sculptură lemn, tâmplărie.
Teleşti: Maria Liliana Mischie, cusături; Elena Popescu, ţesături.
Turburea: Gh. Cioveie, sculptură lemn.
Ţânţareni: Brânduşa Constantin, sculptură lemn.
Văgiuleşti: Gh. Birou, fierărie; Ion Corcoveanu, dogărie.

12.20

ANEXA 20 Baza materială sportivă din județul Gorj
BAZA MATERIALĂ SPORTIVĂ DIN JUDEŢUL GORJ182

Complexul sportiv CS PANDURII, Târgu Jiu
Adresa: Str. Constantin Brâncuşi nr. 7
Anul inaugurării: 1955, anul intabulării: 2003, anul dobândirii:1989.
Compoziţia bazei sportive: 2 terenuri de baschet cu suprafaţă sintetică, 2 terenuri de tenis cu zgură,
4 terenuri de tenis cu bitum, bazin de înot şi anexe, hotelul Sport cu 60 de locuri, bufet, cantină cu
spaţiu pentru 60 persoane. Sediile DJTS şi CS Pandurii.
Proprietar: MTS, în administrare CS Pandurii Târgu Jiu.
Complexul sportiv MUNICIPAL, Târgu Jiu
Adresa: Str. Constantin Brâncuşi nr. 7A
Anul inaugurării: 1955, anul intabulării: 2003, anul dobândirii:2003.
Compoziţia bazei sportive: Sală polivalentă: sală de jocuri cu o suprafaţă de 3600 m² şi tribună
pentru 800 de spectator, vestiare cu duşuri, cabinet medical, saună, bazin de recuperare. Teren de
fotbal gazonat cu tribună pentru 9.000 spectatori, teren de fotbal II cu iarbă, teren de fotbal cu iarbă
sintetică, teren de minifotbal cu suprafaţă sintetică
Proprietar: Consiliul Local.
Complex Sportiv CS MINERUL, Motru
Adresa: Str. Stadionului nr. 1-4
Anul inaugurării: 1974, anul intabulării şi dobândirii 2002.
Compoziţia bazei sportive: teren de fotbal, cu iarbă cu tribună pentru 5000 de spectatori; săli de
sport pentru lupte cu tribună pentru 100 de spectatori şi box, vestiare, duşuri, cabinet medical, saună,
pistă de atletism cu 6 culoare.
Proprietar: Consiliul local şi în administrare CS Minerul Motru
Baza sportivă orăşenească, Tg. Cărbuneşti
Adresa: str. Mitropolit Nestor Voinicescu
Anul inaugurării: 1997, anul intabulării 2004, anul dobândirii 2002.
Compoziţia bazei sportive: Terenuri de fotbal, cu tribună pentru 500 spectatori, vestiare, duşuri,
saună.
Proprietar: Consiliul local şi în administrare Primăria Târgu Cărbuneşti
Baza sportivă PETROLUL, Stoina
Adresa: Comuna Stoina
Anul inaugurării: 1983

182

Informații transmise de Consiliul Județean Gorj.
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Compoziţia bazei sportive: Teren fotbal gazonat cu tribună acoperită pentru 1500 de spectatori,
tabelă electronică de marcaj, bazin de înot de dimensiuni regulamentare (50 m), cabine, vestiare, sală
de protocol, vestiare pentru arbitri, saună.
Proprietar: Schela de petrol Stoina, în administrare FC Petrolul Stoina
Baza sportivă VIITORUL, Turceni
Adresa: Turceni
Anul inaugurării: 1994, anul intabulării şi dobândirii 2002.
Compoziţia bazei sportive: Teren de fotbal cu iarbă 95/45 cu tribună pentru 500 de spectatori,
vestiare.
Proprietar: Consiliul local
Baza sportivă GSI, Turceni
Adresa: localitatea Turceni
Anul inaugurării: 1994, anul intabulării şi al dobândirii 2000.
Compoziţia bazei sportive: Sală de sport, terenuri de handbal, baschet, volei cu bitum..
Proprietar: CS Energia
Baza sportivă GSI, Novaci
Anul inaugurării: 1988, intabulării 2002, dobândit 2002.
Compoziţia bazei sportive: Sala de sport, teren de handbal cu suprafaţă sintetică.
Proprietar: Consiliul local Novaci
Baza sportivă GSI Petrolul, Ţicleni
Adresa: Str. Stadionului nr.1
Anul inaugurării: 1963, anul dobândirii 2000
Compoziţia bazei sportive: Terenuri de handbal, baschet, volei cu suprafaţă de bitum..
Proprietar: Consiliul local Ţicleni
Baza sportivă CS MINERUL, Mătăsari
Adresa: Str. Stadionului
Anul inaugurării: 1983, dobândit 1989.
Compoziţia bazei sportive: Teren de fotbal cu tribună pentru 300 de spectatori, vestiare,
Proprietar: Consiliul local Mătăsari
Baza sportivă PARÂNGUL, Bumbeşti Jiu
Adresa: Str. Stadionului nr.1
Anul inaugurării: 1944, intabulat 2002, dobândit 2002.
Compoziţia bazei sportive: Teren de fotbal pentru meciuri oficiale şi teren de fotbal pentru
antrenamente, sală de sport, vestiare, terenuri de handbal şi volei.
Proprietar: Consiliul local Bumbeşti Jiu
Baza sportivă TISMANA
Adresa: localitatea Tismana
Anul intabulării 2002, dobândirii 2002.
Compoziţia bazei sportive: Teren de fotbal cu iarbă, pistă de atletism, sală de sport terenuri de
handval şi volei cu bitum
Proprietar: Consiliul local Tismana
Baza Sportivă GSI, Motru
Adresa: Str. Minerilor nr. 3
Anul inaugurării: 1974, anul intabulării şi dobândirii 2000.
Compoziţia bazei sportive: sală de sport, terenuri de handbal, baschet şi volei cu bitum
Proprietar: Consiliul local Motru
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ANEXA 21 Lista personalităților din județul Gorj

LISTA PERSONALITĂŢILOR DIN JUDEŢUL GORJ
Alexandru Ştefulescu
Ion Haiducescu
Alexandru Doru Şerban
Ion D. Isac
Antonie Mogoş
Ion Mocioi
Constantin Bălăcescu
Iosif Keber
Constantin Brâncuşi
Iustina Băluţeanu
Constantin Lupescu
Maria Apostol
Constantin Săvoiu
Maria Lătăreţu
Dincă Schileru – Skeleru
Mihai Ţopescu
Dumitru Brezulescu
Polina Manoilă
Ecaterina Teodoroiu
Sabin Velican
Elena Udrişte
Titu Frumuşanu
Emanuel Părăeanu
Staico Bengescu
Fraţii Buzeşti
Stravrofor Grigore Prejbeanu
Gheorghe Dumitrescu–Bumbeşti
Tudor Vladimirescu
Gheorghe Magheru
Vasile Cocheci
Grigore Iunian
Vasile Lascăr
Haralambie Stelian Sterescu
Vasile Moanga
Horaţiu Mălăele
Victor Popescu
Ion Bobina
Voievodul Litovoi – Litean–Vodă
Ion Culcer
LISTA PERSONALITĂŢILOR, NATIVI AI JUDEŢULUI GORJ, CA PURTĂTORI DE CULTURĂ,
CARE AU TRĂIT SAU TRĂIESC ÎN ALTĂ PARTE
Constantina Diță-Tomescu
Ion Popescu Voitesti
Cornelius Radu
Lidia Şimon
Gheorghe Ciorogaru
Pompiliu Marcea
Gheorghe Gârdu
Sergiu Nicolaescu
George Uscătescu
Vasile Blendea
Gheorghe Vlăduţescu
Vasile Cărăbiş
Horaţiu Mălăele
Vlad Voiculescu
LISTA PERSONALITĂŢILOR CU ORIGINI SAU CU ACTIVITATE DE SUSŢINERE A JUDEŢULUI GORJ,
CA PURTĂTORI DE CULTURĂ, TRADIŢII ŞI OBICEIURI
Arethia Tatarescu
Ion Gigurtu
Aristizza Romanescu
Ion Schmidt–Faur
Aurel Diaconovici
Jean Bărbulescu
Ana-Bălcescu-Culcer
Jullius Doppelreiter
Christian Tell
Maria Tănase
Constantin Brăiloiu
Marian Negrescu
Constantin Stanciovici Brănişteanu
Nicolae Hasnaş
Elena Theodorini
Nicu D. Miloşescu
Elvira Godeanu
Petrache Poenaru
Filofteia Lăcătuşu
Sfântul Nicodim de la Tismana
Franţ Milescu
Titu Rădoi
Friederich Drexler .
Tudor Arghezi
Gheorghe Căldăruşe
Valentin Bibescu
Gheorghe Grigurcu
Victor Daimaca
Gheorghe Tătărăscu
Zoe Mandrea
Hortensia Papadat-Bengescu
Witold Rolla Piekarski
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ANEXA 22 Lista evenimentelor din județul Gorj 2011

Lista evenimentelor din judeţul Gorj - 2011
IANUARIE
- Aniversarea apariţiei revistei „Deşteptare‖ (1 ian. 1911) – Novaci;
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Ciupercenii de Olteţ (5 ian. 1571);
- Aniversarea înfiinţării Şcolii de cântăreţi (15 ian. 1896) – Târgu-Jiu;
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Stejerei (23 ian. 1581);
- Aniversarea primei proclamaţii către ţară a lui Tudor Vladimirescu (23 ian. 1821) – Padeş;
- Aniversarea naşterii Ecaterinei Teodoroiu (14 ian. 1894) – Vădeni;
FEBRUARIE
- Aniversarea apariţiei primului număr al publicaţiei „Parângul‖ (1 febr. 1891);
- Comemorarea înfiinţării Lagărului de Internaţi Politici (5 febr. 1941) – Târgu-Jiu;
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- Aniversarea naşterii lui C-tin Brâncuşi (21 febr. 1876) – Hobiţa;
- Aniversarea popasului lui Tudor Vladimirescu şi a oastei pandurilor săi (26 febr. 1821) – Tânţăreni;
- „Gorjul tradiţional‖ – expoziţie de ţesături şi costume populare – Licurici;
- „Meşteri şi meşteşuguri‖ – expoziţiei de arta populară – Muzeul satului Bumbşti-Piţic;
- „Gorjul tradiţional‖- expoziţie de costume populare şi spectacole folclorice – Drăgoteşti;
- „Brâncuşiana‖- complex de manifestări cultural artistice evocatoare închinate naşterii lui Constantin
Brâncuşi – Târgu-Jiu, Hobiţa;
MARTIE
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Bâlteni (3 mar. 1601);
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Cătunele (12 mar. 1581);
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Buzeşti – Crasna (20 mar. 1626);
- Aniversarea naşterii istoricului Alexandru Ştefulescu (23 mar. 1856);
- Aniversarea manifestaţiei cu caracter antirevizionist şi antifascist a Partidului Radical Ţărănesc (23 mar.
1936) – Târgu-Jiu;
- Festivalul „Mărţişoare folclorice‖- Stoina;
- „Gorjul tradiţional: Mucenicii/Lăuatul fetelor‖ – Bărbăteşti, Săuleşti;
- „Filocalia‖ - complex de manifestări spiritual religioase - Târgu-Jiu;
- Festivalul de teatru „Sabin Popescu‖ – Casa de cultura Novaci;
- „Gorjul tradiţional/Sărbătorile dealului‖- manifestare etnofolclorică – Runcu;
- „Târgul de ceramică şi seminţe‖- Tismana;
APRILIE
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Socu (13 apr. 1621);
- Aniversarea apariţiei publicaţiei „Revista lunară pentru literatură şi ştiinţă‖ (15 apr. 1891) – Târgu-Jiu;
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Obârşia şi Costeşti – Aninoasa (23 apr. 1486);
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Alexeni şi Stăneşti (30 apr. 1521);
- „Pastorala floriilor‖ – complex de manifestări cultural artistice închinate sărbătorilor pascale – Stăneşti,
Bengeşti-Ciocadia, Rovinari;
- „Ajunul Sf. Gheorghe/Strigarea fetelor, împodobitul porţilor gospodăriilor cu crengi de fag‖ – Cruşeţ;
- „Gorjul tradiţional/ Sărbătoarea Sf. Gheorghe/ Manifestări cultural-religioase‖ - Bolboşi, Bumbeşti-Jiu,
Bustuchin, Crasna, Muşeteşti, Samarineşti, Stoina, Turcineşti;
- Zilele oraşului Bumbeşti-Jiu - complex de manifestări cultural artistice – Bumbeşti-Jiu;
- „Gorjul tradiţional/ Sărbătorile dealului/ Sfinţirea viilor‖- Bâlta/Runcu;
MAI
- Comemorarea asasinării lui Tudor Vladimirescu (27 mai 1821);
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Boboeşti, Izvarna, Câlceşti, Ilieşti, Peştena (31 mai 1561);
- Festivalul zonal de muzică religioasă „Te Deum Laudamus‖ - Căminul cultural Tânţăreni;
- „Dominica Tomii/ Întâlnire cu fii satului‖ – Bărbăteşti, Drăgoteşti;
- Zilele comunie Brăneşti - sărbătoare comunitară - Brăneşti;
- „Săptămâna tineretului‖- complex de manifestări cultural artistice şi sportive - Turceni;
- Festivalul interjudeţean „Măiastra‖ - de muzică folk şi gimnastică pentru copii – Târgu-Jiu;
- Zilele oraşului Rovinari - complex de manifestări cultural artistice – Rovinari;
- „Zilele Elvira Godeanu/ Festival internaţional de teatru‖- Teatrul dramatic Elvira Godeanu‖ Târgu-Jiu;
- „Gorjul tradiţional/ Ghermanul‖ - sărbătoare comunitară – Runcu;
- Zilele Târgu-Jiului - complex de manifestări cultural artistice şi ştiinţifice – Târgu-Jiu;
- „Târgul meşterilor populari olteni‖ - Târgu-Jiu;
- Zilele culturii novăcene/ Festivalul interjudeţean de folclor pastoral „Urcatul oilor la munte‖ – Novaci;
- „Gorjul tradiţional/ Expoziţie de ţesături, covoare olteneşti şi ceramică‖ – Ciuperceni;
- Festivalul internaţional de literatura „Tudor Arghezi‖- Târgu-Jiu, Târgu-Cărbuneşti;
- „Cântec şi voie bună/ Deschiderea sărbătorilor câmpeneşti in Pădurea „Băile Ţicleni‖- Ţicleni;
- „Zilele culturii miculeştene/ Sărbătoarea florii de salcâm‖ – Slivileşti;
- „Întâlnirea fiilor satului‖ – complex de manifestări culturale – Muşeteşti;
- Zilele satului / Festival local de folclor „Hora de la Aninoasa‖ – Aninoasa;
- Zilele municipiului Motru – Motru;
- Festival judeţean de folclor „Tinere talente‖ – Rovinari;
- „Flori de cântec oltenesc‖- şezătoare populară – Jupâneşti;
- Festivalul folcloric interjudeţean pentru copii şi tineret „Pe fir de balade‖ – Târgu-Jiu;
- „Târgul naţional al meşterilor populari copii‖ – Târgu-Jiu;
- „Gorjul tradiţional/ Sărbătoarea florii de salcâm‖ – Văgiuleşti, Urdari;
- Festivalul folcloric „Amaradia‖ – Hurezani;
IUNIE
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Glodeni (1 iun. 1526);
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Dobriţa (10 iun. 1656);
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Raci şi Hotăroasa – Urdari (15 iun. 1586);
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- Aniversarea deschiderii oficiale a primului spital din Gorj (16 iun. 1846) – Târgu Jiu;
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Plopşor şi Sărdăneşti (18 iun. 1571);
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Gura Jilţului (30 iun. 1441);
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Izvoarele, Budieni, Prigoria, Crasna, Albeni, Jupâneşti (30
iun. 1496);
- Festivalul de teatru „Constantin Stanciovici Brănişteanu‖ – Târgu-Jiu;
- Festivalul folcloric „Vatra satului‖ – Negomir;
- „Gorjul istoric şi cultural/ Sărbătoarea fiilor gorjului‖ – Târgu-Jiu;
- „Zilele oraşului Ţicleni‖ – complex de manifestări cultural artistice şi sportive – Ţicleni;
- „Rusaliile/ Întâlnirea fiilor satului‖ – Turburea;
- Festivalul folcloric interjudeţean „Răsună munţii sub Parâng, la Crasna‖ – Crasna;
- Zilele comunei Ţânţăreni – Ţânţăreni;
- Festival interjudeţean de romanţe „Sara pe deal‖ - Ţânţăreni, Floreşti;
- „Zilele tineretului‖ - complex de manifestări cultural artistice şi sportive – Brăneşti;
- „Sânzienele/ Drăgaica‖ – nedei populare – Crasna, Cruşeţ, Motru, Săuleşti, Drăgoteşti;
- Festivalul folcloric „Sofia Drăghici‖ – Căpreni;
- „Sărbătoarea florii de tei‖ – Negomir;
- „Zilele comunei Drăguţeşti‖ – Drăguţeşti;
- Gorjul tradiţional/ Sărbătoarea Sf. Petre/ Festivalul folcloric „Plai de cântec şi de dor‖ – Ciuperceni;
- „Gorjul tradiţional/ Sărbătoarea florii de tei‖ – Leleşti, Runcu;
IULIE
- Aniversarea primei ediţii a „Buletinului comunal‖, prima publicaţie a Primăriei Târgu-Jiu (1 iul. 1921);
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Bârzeiu (2 iul. 1581);
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Cernădie, Cârligei şi Poienari (4 iul. 1521);
- Aniversarea declarării Stabilimentului de la Săcele drept staţiune balneară (6 iul. 1886);
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Scoarţa (7 iul. 1526);
- Aniversarea luptelor dintre turci şi panduri (17 Iul. 1821) – Slobozia – Gorj;
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Romaneşti (30 iul. 1486);
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Frăteştii de Jos şi Pinoasa (31 iul. 1581);
- Tabăra de cercetare a tradiţiilor culturale „Constantin Brăiloiu‖ – Albeni, Prigoria, Târgu-Cărbuneşti,
Licurici, Scoartă;
- Zilele oraşului Turceni/ Festivalul folcloric Pe dunghiţa Jiului‖ – Turceni;
- „Gorjul tradiţional/ Nedeia de Sf. Ilie‖ – Polovragi, Jupâneşti, Samarineşti, Schela;
- Festival folcloric judeţean „La răscruce‖ – Stejar;
- Zilele comunei Bustuchin/ Festivalul folcloric „Iustina Băluţenu‖ – Bustuchin;
- Festivalul folcloric al jilţurilor „Cântecul văilor‖ – Drăgoteşti;
- „Gorjul tradiţional/Sărbătoarea Sf. Pantelimon‖ – Crasna;
- „Întâlnirea fiilor satului‖ - complex de manifestări cultural artistice – Arcani;
- „Festivalul tineretului‖ – Godineşti;
AUGUST
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Ohaba şi Peştişani (5 aug. 1451);
- Aniversarea primei ediţii a Festivalului „Cântecul munţilor‖ (6 aug. 1971) – Lainici;
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Gâlceşti (17 aug. 1596);
- Aniversarea naşterii medicului cardiolog Grigore Gr. Lupescu (30 aug. 1931);
- „Cântecul munţilor‖ – sărbătoare comunitară – Bumbeşti-Jiu, Lainici;
- Zilele comunei Logreşti/ Festivalul folcloric „Hora din străbuni‖ – Logreşti;
- Festivalul de folk şi baladă „Poarta sărutului‖ – Târgu-Jiu;
- Zilele staţiunii Săcelu – Săcelu;
- „Ziua minerului‖ - complex de manifestări cultural artistice şi sportive – Motru, Câlnic;
- Zilele comunei Roşia de Amaradia - Roşia de Amaradia;
- Hramuri şi nedei de Sf. Maria – Albeni, Brăneşti, Bărbăteşti, Bolboşi, Bustuchin, Cătunele, Ioneşti, Leleşti,
Plopşoru, Scoarţa, Slivileşti, Stoina, Urdari, Ţicleni, Turburea, Turcineşti;
- „Întâlnirea fiilor satului‖ – Bălăneşti;
- Festivalul „Ziua vacii‖ – sărbătoare comunitară – Samarineşti;
- Zilele oraşului Târgu-Cărbuneşti - Târgu-Cărbuneşti;
- Zilele comunei Alimpeşti – Alimpeşti;
- Simpozionul naţional de sculptură ,,Constantin Brâncuşi‖, Târgu-Jiu;
SEPTEMBRIE
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Pesticevo/Peştişani (1 sept. 1391);
- Atelierul Naţional de Poezie ,,Serile la Brădiceni‖ (6-8 septembrie), Peştişani.
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Săuleşti (10 sept. 1576);
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Seuca (20 sept. 1604);
- Aniversarea naşterii sublocotenentului erou Victor Popescu (26 sept. 1886) – Valea cu Apă;
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- Aniversarea primei ediţii a Festivalului scriitorilor si publiciştilor gorjeni (30 sept. 1946) – Târgu Jiu;
- „Festivalul toamnei‖ – Rânca;
- Zilele comunei Băleşti – Băleşti;
- Zilele comunei Stoina – Stoina;
- Festival interjudeţean de folclor „Maria Apostol‖ – Runcu;
- Nedei şi hramuri de Sf. Maria Mică - Brăneşti, Bărbăteşti, Cătunele, Leleşti, Licurici, Negomir, Padeş,
Samarineşti, Scoarţa, Slivileşti, Turcineşti;
- Hramuri şi nedei de Cârstov/ Înălţarea Sf. Cruci – Albeni, Negomir;
- „Festivalul lăutarilor gorjeni‖ – Bolboşi;
- Zilele comunei Turcineşti – Turcineşti;
- Festivalul interjudeţean de folclor pastoral „Coborâtul oilor de la munte‖ – Baia de Fier;
- „Sărbătoarea castanului‖ – manifestare culturală comunitară – Bâţişoara, Runcu;
- „Ziua recoltei‖ - complex de manifestări cultural artistice – Ţicleni;
- „Sărbătorile toamnei/ Întâlnire cu rapsozi şi meşteri populari locali/ Târg al meşterilor populari şi spectacol
de obiceiuri‖ –Rovinari;
OCTOMBRIE
- Aniversarea deschiderii Şcolii de meserii (1 oct. 1911) – Vădeni – Gorj;
- Aniversarea înfiinţării Şcolii secundare de fete (1 oct. 1921) – Târgu-Jiu;
- Aniversarea inaugurării Teatrului – Cinema „Căldăruşe‖ (1 oct. 1926) - Târgu-Jiu;
- Festivalul internaţional de arte vizuale ,,Gorjfest‖ – Tabără şi Salon (2-12 octombrie), Tg-Jiu şi judeţ.
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Colibaşi (13 oct. 1951);
- Comemorarea luptelor de la Podul Jiului (14 oct. 1916) – Târgu Jiu;
- Aniversarea înfiinţării Căminului de ucenici (15 oct. 1936) – Târgu Jiu;
- Aniversarea revoltei anticomuniste a minerilor (19 oct. 1981) – Motru;
- Aniversarea naşterii generalului de divizie Constantin Petrovicescu (22 oct. 1881) – Târgu Jiu;
- Festivalul naţional de umor ,,Ion Cănăvoiu‖ şi Salonul naţional de caricatură (22-24 octombrie), Tg-Jiu şi
Runcu.
- Aniversarea naşterii lui Ion Bobină (28 oct. 1911) – Aninoasa;
- Aniversarea inaugurării Casei muzeu „C-tin Brâncuşi‖ (31 oct. 1971) – Hobiţa;
- Zilele comunie Crasna/ Întâlnire cu fii satului‖ – Crasna;
- „Ziua recoltei‖ – expoziţie de produse tradiţionale gorjeneşti – Rovinari;
- Hramuri şi nedei de Sf. Paraschiva – Alimpeşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Cătunele, Padeş, Săuleşti, Slivileşti,
Stejari, Runcu, Teleşti, Turceni, Văgiuleşti;
- „Târgul creatorilor populari‖- Rovinari;
NOIEMBRIE
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Costeşti, Poiana şi Pojaru (3 nov. 1516);
- Aniversarea naşterii generalului de divizie Alexandru Anghelescu, fost Ministru de război (4 nov. 1836) –
Turcineşti;
- Aniversarea inaugurării tronsonului de cale ferată Bumbeşti Jiu – Meri (4 nov.1941);
- Aniversarea naşterii lui Dinică Schileru, reprezentant al ţărănimii române şi al Gorjului în Parlamentul ţarii
(6 nov. 1846) – Schela;
- Aniversarea primei forme de revoltă sociala in Gorj (7 nov. 1611) – Leleşti;
- Aniversarea naşterii Mariei Lătăreţu (7 nov. 1911) – Bălceşti;
- Aniversarea înfiinţării studioului de înregistrări audio-video, Everest (14 nov. 1991) – Bumbeşti-Jiu;
- Aniversarea naşterii savantului geolog Ion Popescu-Voiteştii (18 nov. 1876) – Voiteşti – Bălăneşti;
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Târgu Jiu (23. Nov. 1406) – Târgu-Jiu;
- Festivalul cântecului popular românesc „Maria Lătăreţu‖ – Târgu-Jiu, Bălceşti;
- „Gorjul tradiţional‖- expoziţie de arta populară – Bărbăteşti, Jupâneşti;
DECEMBRIE
- Aniversarea apariţiei publicaţiei „Murmurul Jilţului‖ (1 dec. 1996) – Mătăsari;
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Voinigeşti (4 dec. 1506);
- Comemorarea trecerii în nefiinţă a Elenei Udrişte, cea mai puternică personalitate a muzeografiei Gorjului
(7 dec. 1996) – Târgu-Jiu;
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Daia (12 dec. 1616);
- Aniversarea atestării documentare a localităţii Ciuperceni (13 dec. 1616);
- Aniversarea atestării documentare a localităţilor Rogojina şi Vierşani (17 dec. 1531);
- Aniversarea trecerii în nefiinţă a călugărului Nicodim, întemeietorul Mănăstirii Tismana (26 dec. 1406) –
Tismana – Godineşti;
- Aniversarea apariţiei periodicului de umor „Pan-duru‖ (28 dec. 2001) – Târgu-Jiu;
- „Târgul de Crăciun‖- Târgu-Jiu;
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SURSE DOCUMENTARE ŞI BIBLIOGRAFICE.
RELAŢII CU ALTE DOCUMENTAŢII DE URBANISM. LEGISLAŢIA ÎN DOMENIU ŞI
BIBLIOGRAFIA CONSULTATĂ
Proiectul a fost elaborat în concordanţă cu celelalte documentaţii avizate referitoare la judeţul Gorj,
precum şi cu studiile de fundamentare realizate anterior, ţinându-se cont de legislaţia în domeniu,
precum şi de discuţii cu reprezentanţi ai beneficiarului.
Astfel, au fost consultate următoarele SURSE DOCUMENTARE ŞI BIBLIOGRAFICE:
Documente, rapoarte, tratate, programe europene şi agende internaţionale
 Carta de la Torremolinos, 1983, Conferinţa Europeană a Miniştrilor pentru Amenajarea Teritoriului
(CEMAT) în cadrul Consiliului Europei.
 Raportul „Europa 2000‖, 1998, actualizat ulterior sub titlul „Europa 2000+‖ Cooperare pentru
amenajarea teritoriului european‖.
 Tratatul de la Amsterdam, document UE care accentuează, unele prevederi orientate către politicile
de promovare a dezvoltării durabile cuprinse în Tratatul de la Maastricht din 1992.
 Documentul „Principii directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european”,
Hanovra, 2000, Conferinţa Europeană a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT)
 AGENDA 21, adoptată la Summit-ul de la Rio, 1992
 PROGRAMUL DE MANAGEMENT URBAN AL BĂNCII MONDIALE, 1994, componentă
„Managementul urban şi mediul‖ - „Consideraţii cu privire la utilizarea terenului şi managementul
urban ecologic”.
 DIRECTIVE PENTRU PLANIFICAREA ŞI GESTIUNEA UNUI HABITAT COMPATIBIL CU
DEZVOLTAREA DURABILĂ, document care aparţine Comisiei Europene ONU pentru Europa, 1996.
 AGENDA HABITAT, document al Comisiei ONU pentru Aşezări Umane, semnat la Istanbul, 1996.
Cărţi, articole, atlase şi lucrări de specialitate:
 ARIMIA ,Vasile, GORJUL CULTURAL. Secolul XX (1910-1990), Editura Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Tg-Jiu.
 ATLASUL GEOGRAFIC, Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică 1953.
 INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI R.S. ROMÂNIA, ATLASUL R.S. ROMÂNIA,
Bucureşti: Editura Academiei R.S. România, 1973, Planşa VI-6, Peisajele (Ana Popova – Cucu).
 ANASTASESCU, Iancu, GRAMA, Valeriu, CULELE DIN OLTENIA, Craiova: Editura Scrisul
Românesc, 1974.
 ANCUŢA – RUŞINARU, Elisabeta, GORJ, GHID TURISTIC AL JUDEŢULUI, Bucureşti: Editura
pentru Turism, 1973.
 ANDREESCU, Ştefan, CAZACU, Matei, BISERICA MĂNĂSTIRII VIŞINA, UN MONUMENT DIN
VEACUL AL XIV-LEA, în: MITROPOLIA OLTENIEI, ANUL XXI, IANUARIE-FEBRUARIE 1969,
Craiova, 1969, pp. 61-64.
 BĂLAŞA, D., Pr., SFÂNTA MĂNĂSTIRE TISMANA, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 1978.
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ulterioare;
 Legea nr. 49/2011, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi
parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;
 Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arii naturale protejate pentru noi
zone;
 Hotărârea de Guvern nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi
zone;
 Hotărârea de Guvern nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate;
 Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice;
 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării
interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de
conservare a diversităţii biologice;
 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 /2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice
Europene Natura 2000 în România;
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 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a
administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a
Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri
de administrare;
 Directiva „Habitate" nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice;
 Directiva „Păsări" nr. 79/409/EEC privind conservarea păsărilor sălbatice;
 Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Convenţia
Berna);
 Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Convenţia Bonn);
 Convenţia privind accesul publicului la informaţii (Convenţia Aarhus);
 Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor
acvatice;
 Convenţia europeană a peisajelor (Convenţia Florenţa);
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/1997 referitor la protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice
prin controlul comerţului cu acestea;
 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1497/2003 care amendează
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 338/97 referitor la protecţia speciilor de
faună şi floră sălbatice prin reglementarea comerţului cu acestea;
 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 349/2003 privind suspendarea
introducerii în Comunitatea Europeană a anumitor specii de faună şi floră sălbatică.
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ANEXA 24 Lista abrevierilor
LISTA ABREVIERILOR (în ordine alfabetică):

Acad. – Academician
AFCN - Administraţia Fondului Cultural Naţional
APM - Agenţia de Protecţie a Mediului
Art.- articolul
Cap. - Capitol
CEP – Convenţia Europeană a Peisajului
CIMEC - Direcţia Memorie Culturală (fost
Institutul de Memorie Culturală)
CJEFS - Consiliul Judeţean pentru Educaţie
Fizică şi Sport
CJCPCT - Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale
CUT - Coeficient de Utilizare a Terenului
DCPN - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional
DJCPN - Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional
DJS - Direcţia Judeţeană pentru Sport
DJTS - Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport
f. – fascicola/foaia arhivistică
FEDR - Fondul European de Dezvoltare
Regională
GEF - Fondul Global de Mediu (The Global
Environment Facility)
Ha. - Hectare
HCJ – Hotărârea Consiliului Judeţean
HCM - Hotărârea Consiliului Municicpal
HCL - Hotărârea Consiliului Local
IMM - Intreprinderi Mici şi Mijlocii
INHGA - Institutul National de Hidrologie si
Gospodarire a Apelor
INS - Institutul Naţional de Statistică
INTERREG - Program de cooperare
interregională
IUCN - International Union for Conservation of
Nature
Km. - Kilometru
LIFE+ - Instrument Financiar pentru Mediu (The
Financial Instrument for the Environment)
LMI - Lista Monumentelor Istorice
m. - Metru
MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale
MCPN - Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional
MDRT - Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului
ME - Ministerul Economiei
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MECTS - Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului
MMP - Ministerul Mediului şi al Pădurilor
NGV - Situl ‖Nordul Gorjului de Vest‖
Nr. - Numarul
NUTS - Nomenclatorul Unităţilor Statistice
Teritoriale
OG - Ordonanţă de Urgenţă
OJS - Oficiul Judeţean pentru Sport
OM - Ordin Metodologic
ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală
ONMI - Oficiului Național al Monumentelor
Istorice
OUG - Ordonanţa de Urgenţă
Pag. - pagina
PATJ - Proiect de Amenajare a Teritoriului
Judeţean
PATZIC - Proiect de Amenajare a Teritoriului
Zonal Inter-Comunal
PNDJ - Parcul Naţional Defileul Jiului
PNDR - Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală
PNDVC - Parcul Naţional Domogled-Valea
Cernei
POR - Programul Operaţional Regional
POS - Programul Operaţional Sectorial
POS DRU - Programul Operaţional Sectorial de
Dezvoltare a Resurselor Umane
POT - Procent de Ocupare a Terenului
PUG - Plan Urbanistic General
PUZ - Plan Urbanistic Zonal
S.C. - Societate Comercială
SCI - Situri de Importanţă Comunitară (reţeaua
ecologică europeană Natura 2000)
Sec. - Secolul
SIG - Sisteme Informaţionale Geografice
SPA - Situri de Protecţie Avifaunistică (reţeaua
ecologică europeană Natura 2000)
SRL -Societate cu Răspundere Limitată
UAT - Unitate Administrativ Teritorială
UATAA - Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu
Apă
UCFS - Uniunea pentru Cultură Fizică şi Sport
UE - Uniunea Europeană
UNESCO ICH - United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization - Intangible
Cultural Heritage
WWF - World Wide Fund for Nature

ANEXA 25 Lista planșelor
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LISTA PLANŞELOR
Planşa 1:
Sinteza elementelor caracteristice ale patrimoniului şi peisajului natural
Planşa 2:
Sinteza elementelor caracteristice ale patrimoniului şi peisajului antropic (construit)1
Planşa 3:
Sinteza elementelor caracteristice ale patrimoniului şi peisajului antropic (construit) 2
Planşa 4:
Sinteza elementelor caracteristice ale patrimoniului şi peisajului cultural
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