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Societatea  Cultural-Științifică  RĂDINEȘTI-GORJ  (SCSRG)  este  o  organizație
neguvernamentală cu personalitate juridică ce reunește prin liberă adeziune persoane
care oferă, prin contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor proprie, un aport
important comunității locale și lumii cultural-științifice.

Aapărut în temeiul art. 88 și art. 89 din Legea nr. 51 din 06.02.1924 și a altor legi ulterioare
acesteia, prin Sentința Civilă nr. 2921 din 11.10.1990, Judecătoria Tg-Cărbunești, județul Gorj. Își
desfășoară activitatea în conformitate cu legile țării și statutul cu ultimele modificări stabilite prin
Încheierea nr. 5/2018 pronunțată în Ședința Publică din 30 ianuarie 2019.

Încă de la înființare, Societatea CulturalȘtiințifică RĂDINEȘTI-GORJ (SCSRG) a stabilit ca zi de
sărbătoare, Ziua Rădineștilor, anual, în ultima duminică a lunii iunie și a dat viață târgului de altă
dată înființat de boierul Ilie Bibulescu. Târgul este anual și se desfășoară cu ocazia Zilei Rădineștilor
tot în ultima duminică a lunii iunie. Prin HCL nr. 12 din 29.07.2016, Consiliul Local Dănciulești a
asumat că Ziua Rădineștilor este zi de sărbătoare semnificativă a comunei Dănciulești și Târgul Ilie
Bibulescu este târg anual al comunei Dănciulești. Marin I. ARCUȘ, fondatorul SCSRG, a fost născut
în Satul Rădinești, Județul Gorj, România, la 9 mai 1938. A absolvit Școala Mixtă Pedagogică din
Craiova în anul 1957. Este absolvent al Conservatorului CIPRIAN PORUMBESCU din București în
anul 1966 și, în același an s-a înscris la cursurile Facultății de Limba și Litereatura Română din
București pe care a absolvit-o în anul 1972 . În perioada 1961-2000 a fost profesor/director al Școlii
Ginaziale CORNELIUS RADU. A înființat în anul 1992 revista Interfluvii a SCSRG. In același timp a
scris monografia Sate de Moșneni la Izvoarele Pârâului Plosca în care se face vorbire despre prima
ateastare documentară a localității Rădinești, în anul 1489. Ca președinte al Societății Cultural-
Științifice RĂDINEȘTI-GORJ, în anul 2001, a realizat un proiect important de reconstrucție pentru
Școala  Gimnazială  CORNELIUS  RADU în  colaborare  cu  Ministerul  Educației  din  România.  În
colaborare  cu  Staff-ul  Școlii  Gimnaziale  CORNELIUS  RADU,  în  anul  2012,  a  editat  și  tipărit
monografia Școala Gimnazială CORNELIUS RADU Rădinești. A stabilit un număr mare de legături
culturale și educaționale cu instituții din ROMANIA. Pentru numeroasele sale lucrări de literatură,
știință și artă a obținut numeroase distincții. Începând cu 29 iunie 2014, președinte al SCSRG este
Constantin M. ARCUȘ, doctor în matematici, care a propus o nouă viziune, potrivit căreia: sunt
respinse ferm toate încercările de a spori  prestigiul  national prin forța armelor,  este susținută
reconstrucția  pașnică  a  națiunilor  prin  știință  și  cultură,  este  promovată  calea  către  pace  și
prosperitate pe baza înțelegerii reciproce și este căutată pacea și prietenia între toate națiunile
lumii.

Președintele  Constantin  M.  ARCUȘ susține  tinerii  promițători,  indiferent  de  sex,  rasă,  religie,
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ideologie sau naționalitate care simpatizează cu obiectivele societății și care doresc să întreprindă
cercetare  științifică  în  universitățile  din  ROMÂNIA  cu  scopul  de  stabilire  a  unor  legături  de
încredere  și  prietenie,  care  vor  contribui  la  pacea  permanentă  în  întreaga  lume.  Alături  de
supervisor Esameil PEYGHAN, Constantin M. ARCUȘ a fost advisor în iunie 2017 pentru tezele de
doctorat:  Optimal  Control  Theory  in  Generalized  Lie  algebroid  Structures  by  Esa  Gavjalouie
SHARAHI,  Arak University,  Faculty  of  Science,  Iran;  Geometric  Structures  on Generalized Lie
Algebras (Lie Algebroids) by Leila NOURMOHAMMADIFAR, Arak University, Faculty of Science,
Departament of Pure Mathematics, Iran; În urma studiului făcut în zona de confluență a județelor
Dolj, Gorj și Vâlcea, conducerea SCSRG a identificat următoarea problemă: Un număr tot mai mare
de cetățeni sunt nevoiți să plece la muncă în străinătate, indiferent de vârstă, gen, nivel de educaţie,
ocupaţie, deoarece șiau pierdut locurile de muncă şi/sau li sau diminuat semnificativ veniturile.
Aceștia invocă faptul că acolo produsul muncii lor are beneficiari direcți și astfel, retribuția lor
financiară este sigură și imediată, chiar dacă lucrează fără carte de muncă.

Consecința imediată este lăsarea copiilor în grija bunicilor și/ sau a rudelor care nu pot ține locul
părinților oricât s-ar strădui. Autoritățile nu au căutat soluții pentru stoparea/ reducerea migrării
concetățenilor noștri ci, au recurs la un mecanism birocratic care, dacă nu este respectat, determină
sancționarea părinților cu amendă între 500 și 1.000 de lei. Procedura fiind greoaie, mulți dintre
părinți preferă să plătească amenda și pleacă iar la muncă în străinătate. Copiii au probleme de
acomodare, suferă după părinții lor, cad în depresii,…. Astfel, implicarea lor în activitatea școlii
scade și aceștia vor fi sigur concetățenii frustrați de mâine care vor pleca la muncă în străinătate.
Conducerea SCSRG consideră că se poate genera „valoare socială”, prin dezvoltarea unor activități
economice familiale pe termen mediu și lung. Aceste activități economice nu necesită un grad ridicat
de specializare/calificare din partea cetățenilor din grupul țintă. În plus, aceștia pot deveni oameni
întreprinzători care vor dori să se implice în activități economice sociale la nivel de familie. De aceea
conducerea SCSRG propune construcția Centrului de Terapie și Educație prin Cultură (CTEC), un
obiectiv  turistic  important  între  capitala  Olteniei,  orașul  Craiova care  are  gară  și  aeroport,  și
localitățile turistice din județele Gorj și Vâlcea. Doar activitățile turistice în zona de confluență a
județelor Dolj, Gorj și Vâlcea vor contribui la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor
alternative, precum și la reducerea migrației către alte țări. Turiștii vor fi beneficiarii direcți ai
produselor  și  serviciilor  oferite  de  cetățeni  în  cadrul  programului  dedicat  economiei  sociale
gestionat de SCSRG. Participanții  în program vor fi  retribuiți  imediat pentru munca depusă pe
principiul Free Market, în sensul că prețurile pentru bunurile și serviciile oferite de cetățenii înscriși
în program sunt acceptate de turiști în mod liber de orice intervenție a vreunei autorități a statului.
Numai bunurile și serviciile oferite de către SCSRG prin CTEC vor fi fiscalizate. CTEC va oferi
exemplele de bune practici pentru cetățenii care vor fi implicați în programul dedicate economiei
sociale gestionat de SCSRG.

Activitățile cu turiștii vor fi interactive după modelul japonez pe care Constantin M. ARCUȘ l-a
analizat în detaliu cu ocazia prezenței sale ca visting researcher la Universitatea Tokai din Sapporo
în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2008. Șederea sa la Sapporo a fost finanțată de Fundația
Internațională MATSUMAE. Acolo a pus bazele unei cercetări ample privind geometria algebroizilor
Lie (generalizați) cu aplicații în Fizică și Mecanică împreună cu Prof. Dr. Hideo SHIMADA. Dintre
subproiectele CTEC finanțate, amintim: Tradițional și Autentic în Muzica Lăutărească din Oltenia,
Ansamblul Ionile CERCEL, Festivalul-Concurs al Cântecului și Portului Popular Mariana IONESCU
CĂPITĂNESCU. Subproiectele CTEC care așteaptă finanțare sunt: Festivalul-Concurs al Cântecului
Popular Instrumental Marcel PARNICA și Muzeul Fanfarei Liceului CFR Craiova.
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