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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

La fel ca alte orașe de provincie, și Târgu Jiul se înscrie în perioada interbelică pe linia 

generală a transformărilor suferite de societatea românească, începând să se dezvolte, să-și 

contureze propria identitate în rândul comunelor urbane din țară, fiind reședința elitei 

intelectuale, culturale și politice a județului Gorj. Amplasarea sa într-un cadru geografic 

avantajos, fiind și unul dintre punctele importante care a legat și leagă Transilvania de Țara 



Românească, a fost una dintre cauzele care a contribuit substanțial la transformarea târgului din 

secolul al XIX-lea în orașul reședință de județ din perioada interbelică, la care, evident, s-au 

adăugat particularitățile specifice, despre care amintim în conținutul lucrării. 

Demersul de față s-a dorit, și sperăm că s-a și reușit a fi, concretizarea recuperării unui 

fragment din istoria urbei de pe Jiu dintre cele două războaie mondiale, menit să umple un gol 

constatat în literatura de specialitate. Elementul de greutate în abordarea acestei perioade îl 

reprezintă în primul rând fastul surselor documentare primare, acestea aducând în același timp o 

contribuție importantă, în general, la dezvoltarea istoriografiei românești și, în mod particular, la 

cunoașterea istoriei locale.  

Lucrarea își propune o cunoaștere a urbei din prisma, în primul rând a surselor 

documentare de arhivă, dublate de informațiile culese din presă, evident, pentru domeniile în 

care am putut identifica astfel de date, precum: cultura, dezvoltarea şi evoluţia învăţământului 

local, implicarea bisericii şi a preoţilor în comunitate, în dezvoltarea propriilor parohii, economia 

locală şi efervescenţa oferită de agitata viaţă a politicului, într-o perioadă cel puţin interesantă, 

dar din păcate nu foarte studiată și din perspectiva fondurilor documentare târgujiene. 

Aşadar, contribuţia tezei constă în analizarea surselor de informare utilizate şi prezentarea 

unor aspecte noi, inedite, ale evoluţiei aşezării de pe malul Jiului în perioada interbelică, situaţii 

care, din păcate, au fost doar sumar abordate de către istoricii locali, de cele mai multe ori 

prezentate mai mult sub forma unor articole sau studii având ca temă personalităţi care s-au 

remarcat din rândul comunităţii, expuneri propriu-zise de informaţii din fondurile documentare 

sau din colecțiile de presă. 

Au existat unele încercări timide de a se realiza o istorie a Târgu Jiului, însă, pentru 

perioada interbelică informațiile istorice au avut mai mult caracter general, chiar dacă discutăm 

despre o perioadă generoasă atât din punct de vedere al accesului la sursele de arhivă, cât şi al 

publicaţiilor păstrate. 

Lucrarea de doctorat este structurată în şase capitole, fiecare având mai multe 

subcapitole, care analizează „Evoluţia aşezării din cele mai vechi timpuri. Repere demografice”, 

„Aspecte ale vieţii culturale”, „Şcoala târgujiană”, „Biserica în Târgu Jiul interbelic”, „Aspecte 

ale situaţiei economice a oraşului” şi „Activitatea principalelor partide politice”. 

Aspectele generale prezentate în primul capitol, evoluția acestei comunități de pe malul 

Jiului, în care comerțul a reprezentat un factor principal în dezvoltarea sa, personalitățile care s-



au remarcat prin participarea la marile evenimente din istoria națională, precum Tudor 

Vladimirescu, Gheorghe Magheru, Christian Tell etc., punerea în aplicare a reformelor 

domnitorului Al. I. Cuza, au avut ca rezultat apariția unor noi condiții pentru modernizarea și 

dezvoltarea orașului. 

În cel de-al doilea capitol sunt redate, succint, principalele instrumente prin care cultura a 

fost promovată la nivelul comunității locale, prin care iubitorii de artă și frumos au putut să 

interacționeze cu marii artiști ai acelor timpuri, deschizând noi orizonturi de cunoaștere și 

dezvoltând mentalități. Pe lângă spectacolele prezentate pe scenele celor două teatre care au 

funcționat o perioadă în oraș, cinematograful a captivat prin accesul oferit la resursele acestei 

industrii din întreaga lume, prin proiectarea unora dintre cele mai populare producții, iar 

spectacolele tematice, matineele dansante, tombolele oferite de elevii unităților școlare din oraș 

au încântat prin diversitate și creativitate. Cercurile studențești desfășurate la Târgu Jiu s-au 

bucurat de o largă audiență și de o mare apreciere, mai ales că pe lângă activitățile strict 

profesionale pentru care erau organizate, acestea au fost completate printr-o serie de activități 

recreative care i-au încântat pe cei prezenți, fiind promovat, în același timp, și turismul 

gorjenesc, cu tot ce înseamnă acesta: ospitalitatea localnicilor, obiective turistice naturale și 

antropice, turismul monahal etc. 

 De asemenea, muzeul județean și biblioteca orașului, ultima fiind înființată cu mare 

greutate, dar organizată pe principii solide prin deschiderea către societatea locală, au reprezentat 

două mari instituții de cultură prin care societatea târgujiană s-a ridicat și s-a racordat culturii 

naționale, contribuind la dezvoltarea acesteia, în general. 

Omagiile aduse eroilor din Primul Război Mondial prin numeroasele evenimente 

organizate la nivelul comunității locale, precum decorarea orașului de către M. S. Regele Carol 

al II-lea pentru faptele de eroism ale celor căzuți în luptele de la Podul Jiului, ridicarea 

Mausoleul în cinstea Ecaterinei Teodoroiu, monument dezvelit tot în prezența membrilor familiei 

regale și a elitei politicii românești sau „Calea Eroilor”, gândită și proiectată prin grija marelui 

sculptor Constantin Brâncuși, cu sprijinul necondiționat acordat de Arethia Tătărescu, au 

reprezentat momente unice în istoria noastră națională.  

Capitolul următor, cel de-al treilea, prezintă aspecte ale învățământului târgujian, 

necesitățile imediate după încheierea războiului, dar și neajunsurile ulterioare referitoare la 

dotarea logistică, imobilele în care au funcționat unitățile de învățământ, modalitatea de împărțire 



a populaţiei şcolare pe circumscripții în funcție de domiciliu avut, disciplinele studiate, calitatea 

corpului profesoral, frecvenţa elevilor la cursuri, promovabilitatea acestora, disciplina și conduita 

elevilor, atât la şcoală, cât și în afara ei, prezenţa şi identificarea lor în cotidianul urbei prin 

participarea la sărbătorile naţionale şi religioase, ceremonialul organizării serbărilor de sfârşit de 

an şcolar etc. Erau în rândul unităților școlare, în principal în al celor gimnaziale, ulterior liceale, 

numeroși elevi care proveneau din mediul rural, motiv pentru care în corespondența purtată s-au 

regăsit și anumite informații referitoare la condițiile precare de igienă în care aceștia locuiau la 

gazde, încercările conducerii unităților de învățământ și ale autorităților locale pentru construirea 

de internate, finalizate în unele cazuri prin închirierea de locuințe și amenajarea lor 

corespunzătoare. Din păcate, o parte din aceste probleme au rămas deziderate în întreaga 

perioadă interbelică. Totuși, factorii administrativi locali au manifestat preocupare în schimbarea 

acestor probleme, prin alocarea de sume în bugetele locale, e drept, niciodată suficiente, dar 

anumite progrese s-au putut constata. 

Un capitol aparte este dedicat bisericilor din Târgu Jiu, unele dintre ele monumente 

istorice, altele nou construite, celor care au slujit aceste lăcașuri de cult și s-au implicat prin 

activitățile desfășurate să le modernizeze, să le  înfrumusețeze, să le dezvolte și să reprezinte un 

pilon de încredere în rândul comunității locale. La majoritatea festivităților dedicate sărbătorilor 

naționale, preoții, alături de oficialitățile civile și militare erau mereu prezenți pentru a oficia 

serviciile religioase care deschideau procesiunile. În egală măsură, personalul slujitor al Sfintelor 

Altare s-a dovedit a fi și un factor de echilibru și un mare suport moral pentru cei care aveau 

nevoie de alinare în urma pierderilor provocate de urmările Războiului Mondial. Desfășurau 

activități pedagogice, fiind cadre didactice la unitățile școlare din oraș, dar și activități cu 

caracter filantropic, sprijinind pe membrii ai comunității locale, sprijinind educația iar prin 

gesturile lor materiale, mereu aduceau bucurii familiilor nevoiașe, deloc puține la număr. Au fost 

realizate mai multe evidențe asupra bunurilor mobile și imobile pe care parohiile le dețineau, 

educația și stilul de viață al preoților și al famiilor lor, educația și informații despre personalul 

care deservea parohia. În oraș existau biserici vechi, unele dintre ele declarate monumente 

istorice, care necesitau restaurări, recondiționări, îmbunătățiri la structura clădirilor, dar și unele 

asupra cărora era foarte greu să se mai intervină. Un exemplu în acest caz l-a reprezentat Biserica 

“Sf. Apostoli”, amplasată chiar pe viitoarea “Calea Eroilor” din Târgu Jiu, pentru care, prin 



insistența preoților parohi și ai susținătorilor acestui proiect, s-a reușit ridicarea acestui lăcaș de 

cult. 

Erau organizate întruniri preoțești, prin care se stabileau reguli pentru desfășurarea 

activităților, dar se urmărea și promovarea culturală a bisericii, prin dezbaterea unor teme de 

interes, atât general, cât și particular, recomandări pentru publicarea predicilor clericilor sau 

implicarea acestora în cercurile culturale, în strânsă legătură cu învățătorii, toate acestea 

urmărind integrarea în noile realități sociale determinate de schimbările produse la nivelul 

societății românești în urma realizării Marii Uniri.  

Comunitatea străină, de rit catolic, a fost destul de redusă și fără o influență majoră 

asupra comunității locale, dar a încercat, și printr-un efort susținut, a reușit ridicarea unui lăcaș 

propriu de cult, pentru reculegere și întărire sufletească. 

Aspectele privind dezvoltarea economică a orașului, activitățile comerciale și 

meșteșugărești cu care se îndeletniceau localnicii, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 

angajați, încercările de intervenție ale autorităților locale pentru asigurarea și respectarea 

drepturilor, atât ale muncitorilor, cât și cele de igienă și de calitate a produselor pentru 

cumpărători au putut fi surprinse în capitolul numărul 4. 

Măsurile întreprinse de administraţiile oraşului au putut fi puse în aplicare prin adoptarea 

de regulamente, ordonanţe, decizii și alte asemenea dispoziţii emise pe domenii de activitate, 

toate având scopul de a influența și transforma pozitiv viaţa de zi cu zi şi a stabili regulile 

modului de trai urban. Aceste ordonanțe și regulamente emise au fixat norme în alimentaţia 

publică, în materie de fabricare şi comercializare a produselor de panificație, a peștelui, a cărnii 

şi a altor produse alimentare (de remarcat grija pentru gramajul standard sau calitatea făinii 

utilizate la fabricarea pâinii, condițiile de depozitare și transport a produselor perisabile etc.), 

pentru igiena și condițiile de muncă ale angajaților, respectarea programului de lucru și a 

repausului de către angajatori etc. Târgurile săptămânale și bâlciurile de peste an au reprezentat 

momente importante din viața locuitorilor, fiind un prilej de socializare, pigmentând viața 

cotidiană locală dar și un loc prin care se asigurau bunurile nevoilor de trai. Și în acest caz 

autoritățile au fost lângă cetățean și în sprijinul acestuia, prin ordonanțele emise fiind stabilite 

prețurile maximale care puteau fi practicate la produsele și articolele comercializate, în felul 

acesta fiind prevenitele actele de speculă ale comercianților. 



Ultimul capitol a urmărit efervescența și schimbările politice de la nivel central, 

influențele transmise la nivel local, personalitățile care s-au remarcat și care au contribuit la 

dezvoltarea orașului prin proiectele de modernizare și înfrumusețare demarate, dintre liderii 

locali care s-au remarcat în această perioadă amintim pe Constantin Bălănescu, Dumitru 

Manofescu, Gheorghe Tătărescu, Grigore Iunian sau Nicolae Hasnaș. 

Principalele surse de informare utilizate au fost cele aflate în fondurile arhivistice locale, 

precum Primăria Orașului Târgu Jiu, Prefectura Județului Gorj, Camera de Comerț și Industrie 

Craiova-Oficiul Târgu Jiu, Camera Agricolă a Județului Gorj, Consilieratul Agricol al Județului 

Gorj, Serviciul Sanitar al Orașului Târgu Jiu, Secţia Sanitară a Judeţului Gorj, Tribunalul 

Județean Gorj, Banca Târgu-Jiului, Banca Populară “Clerul Gorjan”,  Inspectoratul Școlar 

Județean Gorj, Liceul “Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Şcoala Medie Tehnică Comercială 

Târgu Jiu, Protoeria Judeţului Gorj, Şcoala Primară de Băieţi Nr. 1 Târgu Jiu, Şcoala Primară 

de Băieţi Nr. 2 Târgu Jiu, Liceul de Fete „Ecaterina Teodoroiu”, majoritatea din informațiile 

prezentate fiind inedite, adăugând astfel o pagină nouă în istoria Târgu Jiului interbelic. 

Totodată, au fost cercetate și documente aflate în administrarea Arhivelor Naționale Istorice 

Centrale București precum cele din fondurile arhivistice Preşedenţia Consiliului de Miniştri. 

Decrete-Legi, Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului sau Ministerul de Interne. Aceste 

informații s-au completat cu relatările din presa locală, mai puțin din cea națională, dar din 

păcate și aceasta, nu foarte numeroasă, și cu bibliografia deja publicată, dar nu exhaustivă. 

 

Sperăm ca prin această lucrare să contribuim la îmbogățirea istoriografiei locale, 

informațiile inedite care dezvăluie momente din istoria mai puțin cunoscută a orașului din 

perioada interbelică pot să atragă atenția unui public numeros, nu doar persoanelor de 

specialitate, fiind și un mijloc de completare a datelor deja cunoscute, dar abordate în unele 

situații dintr-o perspectivă mai mult generală. 
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PhD THESIS SUMMARY 

           Like other provincial cities, Târgu Jiu is part of the general line of transformations 

suffered by Romanian society in the interwar period, starting to develop, to shape its own 

identity among urban communes in the country, being the residence of the intellectual, cultural 

elite and politics of Gorj County. Its location in an advantageous geographical setting, being one 

of the important points that connected and connects Transylvania with Wallachia, was one of the 

causes that contributed substantially to the transformation of the fair in the nineteenth century in 

the county seat of the interwar period, to which, obviously, were added the specific features, 

which we mention in the content of the paper. 

           The present approach was intended, and we hope that it was succeeded, to materialize the 

recovery of a fragment from the history of the city on the Jiu river between the two world wars, 

meant to fill a gap found in the literature. The important element in approaching this period is 

primarily the pomp of primary documentary sources, which at the same time make an important 

contribution, in general, to the development of Romanian historiography and, in particular, to the 

knowledge of local history. 

           The paper aims to know the city from the perspective, primarily of archival documentary 

sources, doubled by information gathered from the press, obviously, for areas where we could 

identify  data, such as: culture, development and evolution of local education, involvement of the 

church and the priests in the community, in the development of their own parishes, the local 



economy and the effervescence offered by the hectic life of politics, in a period at least 

interesting, but unfortunately not very studied and from the perspective of documentary funds 

from Târgu Jiu. 

Therefore, the contribution of the thesis consists in analyzing the used information 

sources  and presenting new, unique aspects of the evolution of the settlement on the banks of the 

Jiu river in the interwar period, situations that, unfortunately, were only briefly addressed by 

local historians, mostly presented more in the form of articles or studies on personalities who 

have stood out among the community, actual expositions of information from documentary 

collections or press collections. 

There were some timid attempts to make a history of Târgu Jiu, but for the interwar 

period the historical information was more general, even if we are talking about a generous 

period both in terms of access to archive sources and of preserved publications. 

The doctoral thesis is structured in six chapters, each with several subchapters, which 

analyze “The evolution of the settlement from ancient times. Demographic landmarks”, “Aspects 

of cultural life”, “Târgu Jiu School”, “Church in the interwar Târgu Jiu”, “Aspects of the 

economic situation of the city” and “Activity of the main political parties”. 

The general aspects presented in the first chapter, the evolution of this community on the 

banks of the Jiu river, where trade was a main factor in its development, personalities who stood 

out by participating in major events in national history, such as Tudor Vladimirescu, Gheorghe 

Magheru, Christian Tell etc., the implementation of the reforms of the ruler Al. I. Cuza, resulted 

in the emergence of new conditions for the modernization and development of the city. 

The second chapter summarizes, briefly, the main tools through which culture was 

promoted in the local community, through which art and beauty lovers were able to interact with 

the great artists of those times, opening new horizons of knowledge and developing mentalities. 

In addition to the performances presented on the stages of the two theaters that operated for a 

time in the city, the cinema captivated by the access offered to the resources of this industry 

around the world, by designing some of the most popular productions, and the thematic shows, 

dancing matinees, raffles offered by the students of the school units in the city delighted with 

their diversity and creativity. The student circles held in Târgu Jiu enjoyed a wide audience and a 

great appreciation, especially because in addition to the strictly professional activities for which 

they were organized, they were completed by a series of recreational activities that delighted 



those present, being promoted, at the same time, the Gorj tourism, with all that it means: the 

hospitality of the locals, natural and anthropic tourist objectives, the monastic tourism etc. 

Also, the county museum and the city library, the latter being established with great 

difficulty, but organized on solid principles by openness to local society, were two major cultural 

institutions through which Târgu Jiu society rose and connected to the national culture, 

contributing generally to its development. 

Tributes to the heroes of the First World War through the numerous events organized at 

the local community level, such as the decoration of the city by His Majesty King Carol II for the 

heroic deeds of those who fell in the battles of Jiu Bridge, the raising of the Mausoleum in honor 

of Ecaterina Teodoroiu also unveiled in the presence of members of the royal family and the 

Romanian political elite or "The Path of the heroes", conceived and designed by the great 

sculptor Constantin Brâncuși, with the unconditional support of Arethia Tătărescu, were unique 

moments in our national history. 

The next chapter, the third, presents aspects of education in Târgu Jiu, the immediate 

needs after the end of the war, but also the subsequent shortcomings in terms of logistics, the 

buildings where the schools operated, how to divide the school population by constituency 

according to domicile, the disciplines studied, the quality of the teaching staff, the frequency of 

students in classes, their passability, the discipline and conduct of students, both at school and 

outside it, their presence and identification in the daily life of the city by participating in national 

and religious holidays, end of school year celebrations, etc. There were among the school units, 

mainly in the gymnasium, then high school, many students from rural areas, which is why in the 

correspondence they found some information about the poor hygiene conditions in which they 

lived with their hosts, the attempts of the management of the educational units and of the local 

authorities for the construction of boarding schools, completed in some cases by renting houses 

and arranging them accordingly. Unfortunately, some of these problems remained unanswered 

throughout the interwar period. However, local administrative factors have expressed concern in 

changing these issues, by allocating amounts in local budgets, it is true, never enough, but some 

progress has been seen. 

A special chapter is dedicated to the churches in Târgu Jiu, some of them historical 

monuments, others newly built, to those who served these places of worship and were involved 

through the activities carried out to modernize, beautify, develop and represent them, a pillar of 



trust among the local community. At most festivities dedicated to national holidays, priests, 

along with civilian and military officials, were always present to officiate the religious services 

that opened the processions. Equally, the staff of the Holy Altar proved to be a balancing factor 

and a great moral support for those who needed relief from the losses caused by the aftermath of 

World War II. They carried out pedagogical activities, being teachers at the school units in the 

city, but also philanthropic activities, supporting members of the local community, supporting 

education and through their material gestures, they always brought joy to needy families, not few 

in number. Several records were made of the movable and immovable property that the parishes 

owned, the education and lifestyle of the priests and their families, the education and information 

about the staff serving the parish. In the city there were old churches, some of them declared 

historical monuments, which needed restorations, refurbishments, improvements to the structure 

of the buildings, but also some on which it was very difficult to intervene. An example in this 

case was the “St. Apostles” Church, located right on the future “The Path of the heroes” in Târgu 

Jiu, for which, through the insistence of the parish priests and the supporters of this project, it 

was possible to build this place of worship. 

Priestly meetings were organized, which established rules for the activities, but also 

aimed at the cultural promotion of the church, by discussing topics of interest, both general and 

particular, recommendations for publishing the sermons of clergy or their involvement in cultural 

circles, in close connection with the teachers, all these aiming at the integration in the new social 

realities determined by the changes produced at the level of the Romanian society following the 

achievement of the Great Union. 

The foreign community, of Catholic rite, was quite small and without a major influence 

on the local community, but tried, and through a sustained effort, managed to build its own place 

of worship, for silence and strengthening. 

Aspects regarding the economic development of the city, the commercial and handicraft 

activities that the locals were engaged in, the improvement of working conditions for employees, 

the intervention attempts of the local authorities to ensure and respect the rights of both workers 

and hygiene and product quality for buyers could be caught in chapter number 4. 

The measures taken by the city administrations could be implemented by adopting 

regulations, ordinances, decisions and other such provisions issued by areas of activity, all with 

the aim of positively influencing and transforming daily life and establishing the rules of the 



urban lifestyle. These ordinances and regulations have established rules in public catering, in the 

manufacture and marketing of bakery products, fish, meat and other foodstuffs (note the care for 

the standard weight or quality of flour used in the manufacture of bread, the conditions of storage 

and transport of perishable products, etc.), for the hygiene and working conditions of employees, 

compliance with the work schedule and rest by employers etc. The weekly fairs and fairs over 

the year represented important moments in the life of the inhabitants, being an opportunity to 

socialize, pigmenting the local daily life but also a place through which the goods of living needs 

were provided. In this case, too, the authorities were with and in support of the citizen, with the 

ordinances issued setting the maximum prices that could be charged for products and items sold, 

thus preventing the acts of speculation of traders. 

The last chapter followed the effervescence and political changes at the central level, the 

influences transmitted at the local level, the personalities who stood out and contributed to the 

development of the city through modernization and beautification projects started, among the 

local leaders who stood out in this period we mention Constantin Bălănescu, Dumitru 

Manofescu, Gheorghe Tătărescu, Grigore Iunian or Nicolae Hasnaș. 

The main sources of information used were those found in local archives, such as Târgu 

Jiu City Hall, Gorj County Prefecture, Craiova Chamber of Commerce and Industry-Târgu Jiu 

Office, Gorj County Agricultural Chamber, Gorj County Agricultural Counsel, Gorj County 

Health Section, Gorj County Court, Târgu-Jiu Bank, “Gorj Clergy” Popular Bank, Gorj County 

School Inspectorate, “Tudor Vladimirescu” High School from Târgu Jiu, Târgu Jiu County 

Technical High School, Boys' Primary School Nr. 2 Târgu Jiu, “Ecaterina Teodoroiu” Girls' 

High School, most of the information presented being unpublished, thus adding a new page in 

the history of the interwar Târgu Jiu. At the same time, documents under the administration of 

the Central National Historical Archives of Bucharest were researched, such as those from the 

archival funds of the Presidency of the Council of Ministers, Decrees-Laws, House of Schools 

and People's Culture or Home Office Ministry. This information was completed with the reports 

from the local press, less from the national one, but unfortunately this one, not very numerous, 

and with the bibliography already published, but not exhaustive. 

We hope that through this work we will contribute to the enrichment of local 

historiography, the unique information that reveals moments from the less known history of the 

city from the interwar period can attract the attention of a large audience, not only specialists, but 



also a means of completing data already known, but approached in some situations from a more 

general perspective. 

 


