
NR. 104 decembrie /2018
Revista lunară înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local

email:primariatintareni@yahoo.com telefon/fax:0253 473109.

Ţînţăreni- poarta de intrare în Gorj

Se 

distribuie 

gratuit

Dragii mei,
Pentru fiecare dintre noi, sărbătorile de 

Crăciun şi Anul Nou sunt un prilej minu-
nat de reîntâlnire cu familia, de bilanţ şi 
mai ales de planuri pentru vremurile care 
vin. 

Anul 2018 a fost un an în care am rea-
lizat împreună proiecte importante pentru 
comuna noastra. Un an în care ați fost 
alături de mine și Primărie, ca o adeva-
rată familie, cum este și firesc. Am dovedit 
că suntem o comunitate care știe ce vrea. 
Mulțumesc localnicilor comunei Țințareni 
pentru încrederea, înțelegerea și sprijinul 
acordat. De aceea, în prag de sărbători, cu 
sufletul plin de bucurie creștină nădăjdu-
iesc că bunul Dumnezeu ne va lumina pe 

toţi ca să putem obţine rezultatele 
pe care ni le dorim.

Vă doresc să trăiți aceste mo-
mente și să simțiți binecuvantarea 
binefacerii lor în mulțimea de zile 
ce le-aveți de trăit! Vă urez sănă-
tate, liniște, să aveți adevărata li-
bertate, fără să depindeți vreoda-
tă de cineva! Să fiți neiertători cu 
nedreptatea și să vă transformați 
zbaterile în cât mai multe izbanzi 
și realizări!

Să vă bucurați în fiecare 
dimineață că existați, să vă bucurați de 
pomii înfloriți, de zăpada și de tot ce aveți 
în jur! Indiferent de probleme și griji, să 
aveți cât mai multe motive de zâmbet și 

să constatați, măcar acum de sărbători,că 
viața e extraordinar de frumoasă!

La Mulți Ani! Sărbători Fericite!
  Primar- Maria VASILESCU

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, ROMÂNI!
Primar, Maria Vasilescu 

(continuare pag.8)

au înfăptuit Marea Unire, de a face din România 
următorilor 100 de ani o țară prosperă, demnă și al 
cărui nume să fie rostit cu mândrie și respect peste 
tot în lume.

Ziua Națională a României este a tuturor ro-
mânilor care își prețuiesc istoria și identitatea. La 
ceas aniversar pentru poporul roman îmi doresc să 
depășim ura și dezbinarea și să contribuim cu toții la 
proiecte care ne unesc, pentru a oferi un viitor pros-
per României. 

De 1DECEMBRIE cinstim memoria elitelor politice 
și intelectuale, precum și a tuturor celor care au con-
tribuit la realizarea idealului național prin sângele 
vărsat.

În urmă cu 100 de ani, românii au înțeles că 
împreună pot transforma România într-o mare 
națiune suverană și democratică, mândră de iden-
titatea sa istorică. În anul Centenar  este datoria 
noastră de a duce mai departe idealurile celor care 

Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și de Anul 
Nou, Primăria Comunei Țînțăreni, prin inter-
mediul primarului Maria Vasilescu, a vicepri-
marului Ciutureanu Robert, a Consiliului Lo-
cal precum și al întregului aparat administrativ, 
dorește să transmitã tuturor cetățenilor din satele 
Țînțăreni, Florești, Chiciora și Arpadia, multă 
sănătate, pace în suflete, prosperitate în case, iar 
anul care vine să ne aducă împlinirea dorinței de 
mai bine pentru toți.

La Multi Ani!
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

1. Informare privind modul de organizare a pazei pe anul 2018.Măsurile ce se im-
pun a fi luate pentru anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
4. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Țînțăreni în 

Școala Gimnazială,,Gheorghe Vasilescu” Țînțăreni, județul Gorj;
5. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Floreşti în 

Școala Gimnazială ,,Maria Constantin” Floreşti, județul Gorj;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III anul 

2018;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltu-

ieli al comunei Țînțăreni pe anul 2018;

8. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a microbuzului marca Opel Movano 
aparținând domeniului privat al comunei Țînțăreni,Școlii Gimnaziale Țînțăreni,pentru 
transport şcolar; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei comunei Țînțăreni, județul Gorj, 
de incluziune a cetățenilor români aparținând  minorității romilor pentru perioada 
2017-2020.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului cultural ,,UN 
ZÂMBET DE CRĂCIUN”;

11. Proiect de hotărâre privind organizarea activității culturale ,,MIRACOLUL CRĂ-
CIUNULUI-ALAIUL SĂRBĂTĂRILOR DE IARNĂ-FESTIVAL DE COLINDE,,DESCHIDE UȘA 
CREȘTINE”

Pentru cetățeni, pentru comunitate

Convocat în ședința de lucru ordinara din data de 29.11.2018 ,Consiliul local Țînțăreni a  dezbătut ,votat și apro-
bat următoarele normative locale:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:

1. La articolul 6, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins:

" (2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, con-
form prevederilor prezentei legi, una sau mai multe 
persoane majore apte de muncă, raportat la cuan-
tumul ajutorului social din familia beneficiară, au 
obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, 
acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea 
depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea nor-
melor de securitate şi igienă a muncii.

(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) şi (3) se 
însumează pentru toate persoanele apte de muncă 
din familia beneficiară de ajutor social şi se calculează 
proporțional cu cuantumul ajutorului social de care 
beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif 
orar corespunzător salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară 
a timpului de muncă.(6) În situația în care persoana 
nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de in-
teres local se află în incapacitate temporară de muncă 
sau şi-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, 
obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes 
local prevăzute la alin. (2) se transferă celorlalte per-
soane apte de muncă din familie, cu acordul prima-

rului."
2. La articolul 6, după alineatul (9) se introduce un 

nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) 
Acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la 
alin. (1) pot fi, dar fără a se limita la acestea, lucrări de 
salubrizare şi/sau de întreținere spații verzi, de salubri-
zare/întreținere obiective publice, inclusiv activități 
de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de 
urgență, pe baza recomandărilor acestora, precum şi 
alte activități specifice stabilite prin hotărâre a consi-
liului local."

3. După articolul 6 se introduc două noi articole, 
articolele 61 şi 62, cu următorul cuprins:Art. 61. - (1) În 
scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au 
obligația să întocmească planul de activități sezonie-
re pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 
sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de 
muncă şi funcționează pe raza unității administrativ-
teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lu-
crări.

(2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se aprobă 
prin dispoziție a primarului, se afişează la sediul pri-
măriei şi cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii 
de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din fa-
miliile beneficiare de ajutor social pentru desfăşurarea 
activităților sezoniere.

(3) Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează 
persoanele de la îndeplinirea obligației prevăzute la 

art. 6 alin. (2).
(4) Repartizarea activităților sezoniere se realizea-

ză de către primar, după efectuarea de către bene-
ficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în 
condițiile art. 6 alin. (2)-(4).

(5) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se trans-
mite agențiilor teritoriale în luna următoare aprobării, 
în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3).

Art. 62. - (1) Persoanele care solicită forță de mun-
că pentru desfăşurarea activităților sezoniere, potrivit 
art. 61 alin. (1), se adresează primarului, în scris, pre-
cizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numă-
rul de lucrători solicitați şi perioada de desfăşurare a 
activității sezoniere.

După articolul 15 se introduce un nou articol, ar-
ticolul 151, cu următorul cuprins:Art. 151. - (1) Lunar, 
pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, 
beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite pri-
marului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă 
din familiile beneficiare de ajutor social care au efec-
tuat activitățile sezoniere, precum şi numărul de ore 
efectuate.

(2) Pe baza situației prevăzute la alin. (1), primarul 
stabileşte menținerea acordării ajutorului social sau 
încetarea acestuia.

(3) Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte 
de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de 
a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea 
dreptului.

Extras din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat

Având în vedere faptul că 
suntem în plin sezon de iarnă, poliția 
locală a comunei Țințăreni aduce 
la cunoștință locuitorilor comunei 
obligativitatea de a asigura condițiile 
necesare interventiei utilajelor de 

dezapezire, prin degajarea de pe 
domeniul public a materialelor 
lemnoase, a utilajelor agicole 
sau a materialelor de construcții, 
astfel încat circulația rutieră să se 
desfășoare în condiții de siguranță. 

De asemenea, facem apel către 
persoanele fizice și juridice, să curețe 
trotuarele atunci când este cazul 
pentru a facilita circulația pietonală 
în condiții optime.

Vă mulțumim pentru înțelegere 

și dorim să adresăm tuturor 
locuitorilor comunei, un călduros,, 
La mulți ani’’, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă, iar noul an sa vă aducă 
numai bucuri, împliniri și multă 
sănătate.

POLIŢIA LOCALĂ alături de comunitate-împreună cu comunitatea
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NR. 104/DECEMBRIE/2018

 Primăria comunei Țînțăreni reprezentată prin doam-
na primar Vasilescu Maria ,Căminul Cultural Țînțăreni în 
parteneriat cu Poliţiştii  Biroului de Analiză şi Preveni-
re a Criminalităţii , Poliţiei oraşului Tg.Cărbuneşti, Sec-
ţiei 6 Poliţie Rurală Tg. Cărbuneşti , Postului de Poliţie 
Ţânţăreni şi Magazinul PROFI au desfăşurat în data de 
02.11.2018, între orele 11,00 – 13,00, o activitate pe linia 
prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării 
minorilor, a infracţiunilor contra patrimoniu-
lui şi a violenţei în familie, în comuna Ţânţă-
reni, judeţul Gorj, după cum urmează:

Activitatea informativ – preventivă  s-a  
desfăşurat în Căminul Cultural al comunei Ţîn-
ţăreni şi a constat în prezentarea unor aspecte 
legislative cu privire la răspunderea contra-
venţională şi penală, atât pentru persoanele 
majore cât şi pentru minori,  modul în care 
părinţii contribuie la îndrumarea  şi formarea 
copiilor, pentru o educaţie sănătoasă, bazată 
pe principiul respectării legii şi  a normelor de 
convieţuire socială. 

De asemenea, au fost  purtate discuţii cu 
privire la relaţiile intrafamiliale, pentru evita-
rea unor conflicte ce pot degenera în acte de 
violenţă, ce pot avea urmări grave pentru sănătatea fi-
zică şi psihică a membrilor unei familii. Totodată  au fost  
prezentate aspecte legislative referitoare la circulaţia pe 
drumurile publice a pietonilor, căruţaşilor, bicicliştilor şi 
conducătorilor auto, pentru prevenirea accidentelor ru-
tiere în rândul acestor participanţi la trafic, având în ve-
dere specificul localităţii respective – este tranzitată de 
DN-E 79 Tg-Jiu- Filiaşi . La activităţi au participat aproxi-
mativ 100  persoane, beneficiari ai recomandărilor.  

Cauzele delincvenței juvenile:
Teribilismul şi spiritul aventurier specific vârstei mino-

ratului Lipsa de conlucrare între factorii educaţionali (fa-
milie, şcoală, alte forme instituţionalizate) Creşterea con-
siderabilă a libertinajului şi perceperea alterată a valorilor 
democraţiei Carenţele educaţionale din familiile dezor-
ganizate sau aparent organizateLipsa de preocupare a 
factorilor educaţionali pentru orientarea minorilor spre 
activităţi folositoare, cultural - educative, care să se desfă-
şoare în timpul liber al acestora Consumul de droguri In-
suficienta preocupare pentru pregătirea minorilor în ceea 

ce priveşte viaţa sexuală, fapt ce se află la originea 
comiterii infracţiunilor cu conotaţie sexuală.

Dezinteresul cadrelor didactice pentru elevii 
care prezintă dificultăţi de adaptareDecalajul din-
tre aspiraţiile şi tentaţiile specifice vârstei minorilor 
şi posibilităţile reale ale famiilor de a le satisface, 
ceea ce duce la comiterea infracţiunilor de furt, 
tâlhărie, înşelăciune, etc.Neadaptarea minorilor 
proveniţi din mediul rural, la modul de viaţă urban.

Care sunt cele mai frecvente forme de manifes-
tare a delincvenţei întâlnite la elevi?

Comiterea infracţiunilor de furtTulburarea liniş-
tii publiceAgresiunile fizice sau verbaleComiterea 
infracţiunilor de tâlhărieFalsificarea adeverinţelor 
medicale şi a notelor în catalogVătămarea corpo-
rală gravăDistrugerea unor bunuri.

Recomandări preventive pentru părinți:
Pentru a vă ține copilul cât mai departe de un compor-

tament deviant, Polițiştii Gorjeni vă recomandă:

Comunicaţi cu copilul dumneavoastră, acesta trebu-
ie înţeles, iar personalitatea lui respectatăFiţi fermi cu 
copilul, dar nu agresivi, violenţa nu rezolvă problemele 
ci, mai degrabă, le amplificăInteresaţi-vă permanent de 
situaţia şcolară a copilului dvs.Încercaţi să-i cunoaşteţi 
şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dvs. şi de familiile 

lorAsiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţele-
gere

Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii 
de familie care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi 
al utilităţii, fără a exagera însă

Atunci când observaţi o schimbare negati-
vă în comportamentul copilului dvs., motivaţi-l 
pentru rezolvarea în comun a problemei cu care 
se confruntă

Alegeți comunicarea: lipsa dialogului creea-
ză bariere greu de trecut în relația copil-părinți

Când situaţia pare a scăpa de sub control, 
adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (consili-
eri şcolari, poliţie, organizaţii neguvernamenta-
le, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi spri-
jini în rezolvarea problemelor.

De obicei copiii nu fac diferenţa dintre fapte-
le pedepsibile şi simplele violenţe, dacă acestea 
nu le-au fost explicate corect din timp şi nu li 
s-a vorbit clar atât despre urmările acestor fap-

te pentru victimă, cât şi despre consecinţele lor pentru 
părinţi. În primul rând părinţii sau tutorele copilului 
este tras la răspundere (ca mamă sau tată, mătuşă sau 
bunic, ori pur şi simplu prieten).

Mulţi tineri pot fi ţinuţi departe de latura infracţi-
onalităţii, dacă părinţii şi alte persoane care se ocupă 
de educarea copilului ştiu despre ce este vorba şi acţi-
onează rapid şi eficient pentru a-l opri să alunece pe o 
pantă greşită.

În acest sens vă recomandăm câteva sfaturi utile, 
care sperăm că vă vor ajuta să vă feriţi copiii de crimi-
nalitate :

Explicaţi clar copiilor şi adolescenţilor că furturile, in-
diferent cât de nesemnificative sunt, nu vor fi probe de 
curaj ci fapte penale

Spuneţi-le clar că, în cazul săvârşirii unor furturi, nu 
va fi vătămat nici un magazin sau cumpărător, ci hoţul 
însuşi va trebui să plătească pentru faptele sale

Vorbiţi cu copiii şi adolescenţii despre valoarea pro-
prietăţii personale şi publice. Spuneţi-le că distrugerile 
provocate nu aduc prejudicii doar celor care le fac ci şi 
comunităţii

Explicaţi copiilor şi adolescenţilor ce fel de pedep-
se pot primi ca urmare a comiterii acestor fapte (de ex. 
măsuri de internare într-un centru de minori)

Vorbiţi cu copilul dumneavoastră despre cine îi sunt 
prietenii şi cunoştinţele sale. Întrebaţi-l apoi 
unde şi cum îşi petrece timpul liber

Luaţi seama de câţi bani dispune copilul 
dumneavoastră, testaţi felul cum cheltuie ba-
nii de buzunar sau economiile, iar în caz că 
aveţi îndoieli staţi de vorbă cu el

Urmăriţi comportamentul copilului dum-
neavoastră, observând dacă se plimbă cu o 
bicicletă pe care dvs. nu i-aţi cumpărat-o sau 
dacă posedă lucruri neobişnuite pentru copii

Obişnuiţi-vă copilul mai bine cu exemple 
din viaţa de zi cu zi

Explicaţi-le ce urmări poate avea distruge-
rea diferitelor lucruri sau bunuri

Verificaţi dacă pot face diferenţa dintre lu-
crurile bune şi rele.

Acordând mai multă atenţie copiilor dum-
neavoastră, precum şi preocupărilor sau prie-

tenilor lor, îi puteţi feri de necazuri şi vă puteţi bucura 
în continuare de farmecul zâmbetului lor, de liniştea 
familiei dumneavoastră.

                                                    
Primăria comunei Țînțăreni reprezentată prin doamna primar Vasilescu Maria ,Căminul Cultural Țînțăreni în parteneriat cu Poliţiştii  Biroului de 

Analiză și Prevenire a Criminalităţii , Poliţiei oraşului Tg.Cărbuneşti, Secţiei 6 Poliţie Rurală Tg. Cărbuneşti , Postului de Poliţie Ţânţăreni și 
Magazinul PROFI au desfăşurat în data de 02.11.2018, între orele 11,00 – 13,00, o activitate pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi 

victimizării minorilor, a infracţiunilor contra patrimoniului şi a violenţei în familie, în comuna 
Ţânţăreni, judeţul Gorj,    după cum urmează:
Activitatea informativ – preventivă  s-a
desfăşurat în Căminul Cultural al comunei 
Ţînţăreni şi a constat în prezentarea unor 
aspecte legislative cu privire la 
răspunderea contravenţională şi penală, 
atât pentru persoanele majore cât şi pentru 
minori,  modul în care părinţii contribuie 
la îndrumarea  şi formarea copiilor, pentru 
o educaţie sănătoasă, bazată pe principiul 
respectării legii şi  a normelor de 
convieţuire socială. 
De asemenea, au fost  purtate discuţii cu 
privire la relaţiile intrafamiliale, pentru 
evitarea unor conflicte ce pot degenera în acte de violenţă, ce pot avea urmări grave pentru 

sănătatea fizică şi psihică a membrilor unei familii. Totodată  au fost  prezentate aspecte legislative referitoare la circulaţia pe drumurile publice a 
pietonilor, căruţaşilor, bicicliştilor şi conducătorilor auto, pentru prevenirea accidentelor rutiere în rândul acestor participanţi la trafic, având în vedere 
specificul localităţii respective – este tranzitată de DN-E 79 Tg-Jiu- Filiaşi . La activităţi au participat aproximativ 100  persoane, beneficiari ai recomandărilor.  
Cauzele delincvenţei juvenile:
Teribilismul şi spiritul aventurier specific vârstei minoratului;Lipsa de conlucrare între factorii educaţionali (familie, şcoală, alte forme 
instituţionalizate);Creşterea considerabilă a libertinajului şi perceperea alterată a valorilor democraţiei;Carenţele educaţionale din familiile 
dezorganizate sau aparent organizate;Lipsa de preocupare a factorilor educaţionali pentru 
orientarea minorilor spre activităţi folositoare, cultural - educative, care să se desfăşoare în 
timpul liber al acestora;Consumul de droguri;Insuficienta preocupare pentru pregătirea 
minorilor în ceea ce priveşte viaţa sexuală, fapt ce se află la originea comiterii infracţiunilor 
cu conotaţie sexuală;Dezinteresul cadrelor didactice pentru elevii care prezintă dificultăţi de 
adaptare;Decalajul dintre aspiraţiile şi tentaţiile specifice vârstei minorilor şi posibilităţile 
reale ale famiilor de a le satisface, ceea ce duce la comiterea infracţiunilor de furt, tâlhărie,
înşelăciune, etc.Neadaptarea minorilor proveniţi din mediul rural, la modul de viaţă urban.
Care sunt cele mai frecvente forme de manifestare a delincvenţei întâlnite la elevi?
Comiterea infracţiunilor de furt;Tulburarea liniştii publice;Agresiunile fizice sau 
verbale;Comiterea infracţiunilor de tâlhărie;Falsificarea adeverinţelor medicale şi a notelor în 
catalog;Vătămarea corporală gravă;Distrugerea unor bunuri.
Recomandări preventive pentru părinţi:
Pentru a vă ţine copilul cât mai departe de un comportament deviant, 
Poliţiştii Gorjeni vă recomandă:
Comunicaţi cu copilul dumneavoastră, acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată;Fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi, violenţa nu 
rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică;Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dvs.;Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă 
apropiaţi de prietenii copiilor dvs. şi de familiile lor;Asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţelegere;
Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii, fără a exagera însă;
Atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dvs., motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se 
confruntă;
Alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi;
Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (consilieri şcolari, poliţie, organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor.
De obicei copiii nu fac diferenţa dintre faptele pedepsibile şi simplele violenţe, dacă acestea nu le-au fost explicate corect din timp şi nu li s-a
vorbit clar atât despre urmările acestor fapte pentru victimă, cât şi despre consecinţele lor pentru părinţi. În primul rând părinţii sau tutorele 
copilului este tras la răspundere (ca mamă sau tată, mătuşă sau bunic, ori pur şi simplu prieten).
Mulţi tineri pot fi ţinuţi departe de latura infracţionalităţii, dacă părinţii şi alte persoane care se ocupă de educarea copilului ştiu despre ce este 
vorba şi acţionează rapid şi eficient pentru a-l opri să alunece pe o pantă greşită.
În acest sens vă recomandăm câteva sfaturi utile, care sperăm că vă vor ajuta să vă feriţi copiii de criminalitate :
Explicaţi clar copiilor şi adolescenţilor că furturile, indiferent cât de nesemnificative sunt, nu vor fi probe de curaj ci fapte penale;
Spuneţi-le clar că, în cazul săvârşirii unor furturi, nu va fi vătămat nici un magazin sau cumpărător, ci hoţul însuşi va trebui să plătească pentru 
faptele sale;
Vorbiţi cu copiii şi adolescenţii despre valoarea proprietăţii personale şi publice. Spuneţi-le că distrugerile provocate nu aduc prejudicii doar 
celor care le fac ci şi comunităţii;
Explicaţi copiilor şi adolescenţilor ce fel de pedepse pot primi ca urmare a comiterii acestor fapte (de ex. măsuri de internare într-un centru de 
minori);
Vorbiţi cu copilul dumneavoastră despre cine îi sunt prietenii şi cunoştinţele sale. Întrebaţi-l apoi unde şi cum îşi petrece timpul liber;
Luaţi seama de câţi bani dispune copilul dumneavoastră, testaţi felul cum cheltuie banii de buzunar sau economiile, iar în caz că aveţi îndoieli 
staţi de vorbă cu el;
Urmăriţi comportamentul copilului dumneavoastră, observând dacă se plimbă cu o bicicletă pe care dvs. nu i-aţi cumpărat-o sau dacă posedă 
lucruri neobişnuite pentru copii;
Obişnuiţi-vă copilul mai bine cu exemple din viaţa de zi cu zi;
Explicaţi-le ce urmări poate avea distrugerea diferitelor lucruri sau bunuri;
Verificaţi dacă pot face diferenţa dintre lucrurile bune şi rele.
Acordând mai multă atenţie copiilor dumneavoastră, precum şi preocupărilor sau prietenilor lor, îi puteţi feri de necazuri şi vă puteţi bucura în 
continuare de farmecul zâmbetului lor, de liniştea familiei dumneavoastră.
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Sfioasă dar plină de bogăție, a bătut la porțile bătrânului an 
prințesa TOAMNA, împărțind cu dăruire din noianul ei de frunze 
arămii. Pe unde trece, cu bagheta sa fermecată, aurește a toamnă 
pădurile, îmbrăcând natura în haine ruginii. Misterioasă, își cheamă 
în ajutor vântul, ploaia și soarele, să o ajute sa-și picteze frunzele în 
culori variate de roșu, galben sau portocaliu. Apoi, împletește din 
ele un covor multicolor de frunze, pe care cu dărnicie îl asează la pi-
cioarele trecătorilor. Frumusețea oferită de natură ne-a determinat 
să punem în valoare farmecul  și culoarea ei,  în perioada 15octom-
brie –16 noiembrie 2018,ocazie cu care s-a desfășurat proiectul în 
parteneriat, încheiat între Școala Gimnazială Țînțăreni, Primăria și 
Biblioteca Comunală Țînțăreni, intitulat ”Toamna Culturală -2018 ”.

Ultima etapă a acestuia a avut loc vineri 16 noiembrie 2018, când, 
pe scena Căminului Cultural Țînțăreni, elevii s-au transformat în ac-
tori principali,dezvoltând acestora interesul imaginativ și spiritual, 
sensibilizându-i pe plan afectiv, îndrumându-i spre admirarea fru-
mosului din natură.

Munca copiilor (școlari și preșcolari) dar și a cadrelor didactice în-
drumătoare: Boiangiu Elena, Spînu Daniela, Prodea Lelia, Meetescu 
Iulia, Ion Tudorița, Bălăceanu Elena,Turculețu Ioana, Nae Simona, Ar-
pezeanu Cristina, Pavel Manuel s-a văzut în decorurile autumnale, 
legume și fructe de diverse soiuri, aranjamente florale de sezon și 
chiar animăluţe – toate realizate cu multă trudă și imaginaţie, însoţi-
te și de cântece, dansuri sau poezii despre toamnă. 

Astfel de activități  îi va face pe elevi să-și folosească abilităţile ar-
tistice, imaginaţia, spiritual antreprenorial, să gândească critic, crea-

"Nici frumusețea primăverii si nici cea a verii nu are grația pe care am zărit-o în al toamnei obraz." (John Donne)

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

tor, să pună în practică ceea ce au învăţat, 
să utilizeze darurile naturii în crearea unor 
produse noi.

După prezentarea programului artistic, 
Zâna Toamnei împreună cu alaiul ei,  i-a 
răsplătit și ei pe cei mici cu bunătăţi speci-
fice acestui anotimp. 

Toamna, acest anotimp al culorilor, al 
culorilor târzii, spălate de ploile lungi și 
reci, acel anotimp când omul își măsoară 

răbdarea, dar și munca, sursă nemărginită 
de inspirație pentru poeți și scriitori a fost 
prezentă și în cadrul Bibliotecii Comunale 
prin expoziția de carte ”Toamna …în lite-
ratură”, aducând în atenția celor prezenți  
câteva titluri de carte despre toamnă, dar 
și „ingredientele” ei: frunze, peisaje, emoții, 
ploi etc., pe care vă invităm să le citiți sau 
să le recitiți .Apoi membrii clubului ABC-
INFO CODE KIDS ȚÎNȚĂTRENI au dat frâu 

liber imaginației și au alcătuit  câte o com-
punere despre  Zâna Toamnă.   Micii scrii-
tori  s-au descurcat de minune, fapt pentru 
care primesc felicitările noastre.  

Festivalul TOAMNA CULTURALĂ  ne 
con vin ge încă o dată  că se poate trăi și 
învăţa frumos, iubind natura și roadele ei, 
respectând tradiţia și îmbogăţind-o cu ta-
lent și imaginaţie. 

Felicitări tuturor celor implicaţi!
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În această zi de mare semnificație,gazdă le-a fost 
primarul Maria Vasilescu, care  le-a prezentat comuna 
noastră cu  toate obiectivele realizate  în amintirea  ma-
relui poet,  iar glasul versurilor lui au fost pe buzele ele-
viilor Școlii gimnaziale Florești coordonați de doamnele 
învățătoare Antonie Georgeta și Pîrvu Maria.

În semn de prețuire pentru realizările din comuna 
noastră, doamnei primar Maria Vasilescu i s-a conferit 
DIPLOMA DE EXCELENȚĂ.

După 100 de la șederea  lui Mihai Eminescu la cona-
cul junimistului Mandrea, doamna învățătoare Ioana 
(Antonia) Păunescu a luat inițiativa inaugurării PARCU-
LUI EMINESCU la Florești, în care a fost ridicat un soclu, 

pe care s-a fixat o placă comemorativă, da-
torită floreșteanului din București,Titel Vasi-
le. Pe placă se poate citi: ”ÎN ACEST LOC A 
FOST CASA JUNIMISTULUI NICOLAE MAN-
DREA ÎN CARE A LOCUIT ȘI CREAT ÎN LUNILE 
IUNIE ȘI IULIE 1878 MARELE POET ROMÂN 
MIHAI EMINESCU

Încercări de rememorare a prezenței po-
etului la Florești încep din anul 1965, când 
un grup inimos de dascăli alături de o serie 
de elevi talentați puneau bazele unei gru-
pări literare ”Mihail Eminescu”;printre unele 
manifestări omagiale se propunea repune-
rea în drepturi a imaginii poetului în locali-
tate și cercetări de arhivă pentru depistarea 
de noi date legate de această vară 1878. Ast-
fel, posteritatea floreș teană eminesciană va 
cunoaște o tot mai căutată amplificare, prin lansarea, din 1979,a am belor manifestări desfășurate, 

an de an, sub genericul ”Zilele Eminescu la Florești”, 
în lunile ianuarie și iunie. Din 1994, participanții la 
această prestigioasă manifestare au hotărât transfor-
marea Societății culturale ”Prietenii lui Eminescu la 
Florești”,înființarea în 1988,în ”Societatea Academică 
Mihai Eminescu”. 

Avem datoria morală de a păstra vie memoria Lucea-
fărului Nestins și să reţinem depre Eminescu întocmai 
ce spunea Adrian Păunescu în Dor de Eminescu, cunos-
cut și cu titlul Într-o lume relativă:

El Moldovei îi e fiul\Şi Munteniei – nepot/L-a-nfiat 
întreg Ardealul, /Eminescu-i peste tot./Într-o lume re-
lativă,/Mai avem un nume sfânt, /Eminescu-i Româ-
nia/Tăinuită în Cuvânt.

Mihai Eminescu își sărbătorea ziua onomastică de Sf. Mihail și Ga-
vriil, pe 8 noiembrie al fiecărui an, așa cum se obișnuise în familia lui 
invitându-și  rudele și prietenii la o masă îmbelșugată așa cum stătea 
bine unui creștin și bun gospodar.

Azi,iubitorii versului eminescian,îi păstrează mereu vie amintirea, 
pomenindu-l  de ziua Numelu-i Sfânt.Aici,în Floreștii Olteniei,  poezia 
eminesciană este îndrăgită  de la cea mai fragedă vârstă . Astfel joi  
8 noiembrie 2018, elevii Școlii Gimnaziale Florești, i-au recitat și cân-
tat frumoasele-i versuri, într-un decor de toamna autentic la Muzeul 
și Parcul “Mihai Eminescu”, făcând parcă și mai poetică frumusețea 
acestor locuri. În aceeași zi s-a desfășurat și simpozionul  cu tema ”Pe 
drumul lui Eminescu în Oltenia” la Filiași,  Florești și Țânțăreni, care a 
reunit Clubul Inelectualilor din Oltenia  pentru a puncta   trei eveni-
mente majore: 

- Împlinirea a 140 de ani de miraculoasa vară de creație trăită de 
Mihai Eminescu la moșia magistratului junimist Nicolae Mandrea, 

-100 de ani de la făurirea României Mari.
- 50 de ani de când scriitorul Ion Pachia Tatomirescu, profesor doc-

tor în filologie a debutat, în postură de istoric literar, în cotidianul re-
giunii Oltenia.

Mihai Eminescu îşi sărbătorea ziua onomastică de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie al fiecărui an, aşa cum se obişnuise în familia lui
invitându-şi rudele şi prietenii la o masă îmbelşugată aşa cum stătea bine unui creştin şi bun gospodar.

Azi,iubitorii versului eminescian,îi păstrează mereu vie amintirea ,pomenindu-l  de ziua Numelu-i
Sfânt.Aici,în Floreștii Olteniei,  poezia eminesciană 
este îndrăgită  de la cea mai fragedă vârstă . Astfel joi  
8 noiembrie 2018,elevii Şcolii Gimnaziale Floreşti şi 
cei ai claselor V-VIII  i-au recitat și cântat frumoasele-
i versuri,într-un decor de toamna authentic la Muzeul 
şi Parcul “Mihai Eminescu” ,făcând parcă și mai 
poetică frumusețea acestor locuri. În aceeași zi s-a
desfășurat și simpozionul  cu tema ”Pe drumul lui 
Eminescu în Oltenia”  la Filiași , Florești și Țânțăreni 
,care a reunit Clubul Inelectualilor din Oltenia  pentru 
a puncta   trei evenimente majore:
- Împlinirea a 140 de ani de miraculoasa vară de 
creație trăită de Mihai Eminescu la moșia 
magistratului junimist Nicolae Mandrea, 
-100 de ani de la făurirea României Mari.

- 50 de ani de când scriitorul Ion Pachia Tatomirescu, profesor doctor în filologie a
debutat, în postură de istoric literar, în cotidianul regiunii Oltenia:

În această zi de mare semnificație,gazdă le-a fost primarul Maria Vasilescu ,care  le-a prezentat comuna noastră cu  toate obiectivele 
realizate în amintirea  marelui poet , iar glasul versurilor lui au fost pe buzele eleviilor Școlii gimnaziale 
Florești coordonați de doamnele învățătoare Antonie Georgeta și Pîrvu Maria.

În semn de prețuire pentru realizările din comuna noastră, doamnei primar Maria Vasilescu i-sa
conferit diploma de excelență.

După 100 de la șederea  lui Mihai Eminescu la conacul junimistului Mandrea ,doamna învățătoare 
Ioana(Antonia)Păunescu a luat inițiativa inaugurării PARCULUI EMINESCU la Florești ,în care a fost 
ridicat un soclu,pe care s-a fixat o placă comemorativă ,datorită floreșteanului din București,Titel Vasile. Pe 
placă se poate citi: ”ÎN ACEST LOC A FOST CASA JUNIMISTULUI NICOLAE MANDREA ÎN CARE A 
LOCUIT ȘI CREAT ÎN LUNILE IUNIE ȘI IULIE 1878 MARELE POET ROMÂN MIHAI EMINESCU

Încercări de rememorare a prezenței poetului la Florești încep din anul 1965 
,când un grup inimos de 
dascăli alături de o serie de 
elevi talentați puneau bazele 
unei grupări literare ”Mihail 
Eminescu”;printre unele 
manifestări omagiale se 
propunea repunerea în drepturi 
a imaginii poetului în localitate 
și cercetări de arhivă pentru 
depistarea de noi date legate de
această vară 1878. Astfel 
,posteritatea floreșteană 
eminesciană va cunoaște o tot 
mai căutată amplificare,prin 
lansarea,din 1979,a ambelor 
manifestări desfășurate ,an de 

an,sub genericul ”Zilele Eminescu la Florești”,în lunile ianuarie și iunie. Din 1994 
,participanții la această prestigioasă manifestare au hotărât transformarea Societății culturale”Prietenii lui Eminescu la Florești”,înființarea în 
1988,în ”Societatea Academică Mihai Eminescu”.

.
Avem datoria morală de a păstra vie memoria Luceafărului Nestins şi să reţinem depre Eminescu întocmai ce spunea Adrian Păunescu 

în Dor de Eminescu, cunoscut şi cu titlul Într-o lume relativă:
El Moldovei îi e fiul\Şi Munteniei – nepot/L-a-nfiat întreg Ardealul,/Eminescu-i peste tot./Într-o lume relativă,/Mai avem un nume 

sfânt,/Eminescu-i România/Tăinuită în Cuvânt.
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Pentru ca sfârșitul de an să fie unul fericit, iar vacanţa 
și sărbătorile de iarnă să fie prilej de bucurie pentru în-
treaga familie, nu lăsaţi ca amintirea acestor clipe să fie 
umbrită de tragedii. În acest sens, Serviciul de preveni-
re a situatiilor de urgenta Tintareni- Gorj 
vă recomandă respectarea următoarelor 
măsuri de apărare împotriva incendiilor:

- nu folosiţi instalaţii și aparate elec-
trice defecte sau cu improvizaţii, cu con-
ductori neizolaţi și cu prize defecte;

- instalaţiile electrice pentru bradul de 
Crăciun și alte elemente electrice decora-
tive, necesită o verificare sporită pe tim-
pul cât se află în funcţiune;

- păstraţi elementele de decor și feli-
citările confecţionate din hârtie, carton 
sau material plastic la distanţă de reșouri, 
becuri cu incandescenţă, artificii sau lumânări;

- nu amplasaţi bradul în apropierea materialelor 
combustibile, a sobelor sau a reșourilor;

- nu lăsaţi nesupravegheate în brad sau în apropie-

rea acestuia lumânări sau artificii aprinse;
- supravegheaţi cu atenţie copiii și nu-i lăsaţi singuri 

în casă;
nu lăsaţi copiii să aprindă lumânări în bradul de Cră-

ciun, să folosească petarde, artificii sau poc-
nitori.

NU UITAŢI! Tradiţionala sacrificare a por-
cului din această perioadă nu trebuie să ne 
pună în pericol gospodăria. În acest sens res-
pectaţi următoarele măsuri:

- alegeţi locul pentru pârlirea porcilor la o 
distanţă de siguranţă faţă de construcţii sau 
depozite de furaje; buteliile de gaze utilizate 
la pârlirea porcilor trebuie amplasate la dis-
tanţă faţă de arzător, iar furtunurile să fie pre-
văzute la capete cu coliere de fixare;

- confecţionaţi afumătorile din zidării de 
cărămidă și materiale incombustibile și amplasaţi-le in-
dependent de celelalte construcţii din gospodărie; 

Cetăţeni, printr-un comportament preventiv, vă sal-
vaţi viaţa șibunurile

Pentru cetățean, pentru comunitate

Primarul Maria Vasilescu și Consiliul Local le urează 
,,CASA DE PIATRA!” Tinerilor căsătoriți și FERICIRE ȘI MULTĂ 

SĂNĂTATE tuturor nou născuților  ! 

Donează sânge, fii erou! 

Popescu Constantin cu Lumânaru Daniela, Po-
pescu Alin Gheorghe cu Roșoiu Mirela Valentina, 
Crețu Bogdan Adrian cu Luca Andreea Roxana, Ber-
su Laurențiu Marian cu Tudorașcu Georgiana Silvia,  
Răducan Valentin cu Doroi Elena,  Șerban Cristian Ni-
colae cu Dragomir Marioara,  Firan Marin cu Trăznea 
Marioara,  Tudor Cristian Iliuță cu Ilina Ioana Maria, 
Barbu Alin Cristinel cu Maricoiu  Oana Petruța, Un-
gureanu Ionuț cu Sirbu Ionela Ancuța, Popescu Ma-
rian Mădălin cu Dulcu Mariana Claudia,  Mandocescu 
Remi Florentin cu Sandu Ileana, Ancuța Constantin 
Cristinel cu Calotă Mihaela Mădălina, Otoiu Ilie Cos-
min cu Lakatoș Monica Ioana, Barbu Dumitrache cu 
Preda Mariana, Tentea Marian cu Bidică Luisa Mar-

gareta,  Ghiță Gheorghe Gabriel-Popa Ionela Dani-
ela,  Cărămizaru Daniel cu Iordache Nicoleta, Hor-
vath Adalbert cu Popa Nela,  Staicu Petre Cristian cu 
Bercea Camelia Marinela,  Dulcu Elvis Marian cu Ilie 
Maria Mirela,  Andrei Marian cu Păvălae Loredana,  
Andrei Consstantin  cu Ivanova Milka,  Puciu Gabriel 
Ilie cu Enculescu Ioana Denisa,  Curelaru Nicușor cu 
Ciulin Carmen Elena, Băloi Vasile cu Bucă Smaranda 
Daniela, Albu Constantin Cătălin cu Floarea Nicoleta 
Mădălina, Marin Costel Cosmin cu Anca Ioana, Jianu 
Constantin Laurențiu cu Pleșanu Elena Alexandra, 
Săndiță Florian Claudiu  cu Bălășescu Aurora Cristi-
na,  Simion Ionel cu Ștefănică Elena Cristina.

Cornescu Ionela Maria, Clenciua 
Bianca Mihaela, Tudor Ana Alexan-
dra, Năboiu Darius Andrei,  Sîrbu 
Sofia Ștefania, Stoica David Marin, 
Dumitrașcu Daria Ștefania,  Nea-
goe Veronica Nicoleta, Roiban Sil-
via Anayis,  Sîrbu Anais Maria, Mu-
cioiu Ianis Iulian Daniel,  Burducea 
Robert Ștefan, Badea Anastasia 
Delia, Trușcă Andrei Ianis,  Precop 
Denis Andrei, Dumitru Jaqueline 
Ana –Maria,  Roșca Alexandru Ion,  
Ancuța Ștefan Bogdan, Crețu Ma-
ria Magdalena, Dascălu Adelina, 
Popescu Luca Eduard, Diță Ama-
lia Elena Alexandra, Barbu Sofia 
Ana Maria, Bîrcină Nicolas, Băloi Jessica Beatrice,  
Prodea Nicolas Patrik, Răducan Robert Andrei, 
Marghioala Ianis Ștefan, Fieraru Ionuț Iulian, Măr-
goi Rebeca Maria, Modoran LucasAlessio, Tudor 
Antonia Teodora, Nacu Bianca Ana Maria, Ne-

goescu Nicole Andreea, Barbu Maria, Firan Lucas, 
Băluțoiu Nicolas, Staicu Robert Cristi, Miu Anais 
Evelina, Preda Maria, Ghibuși Constantina Nico-
leta, Niculae Matias Alexandru, Nițuleac Matias 
Alexandru,  Gheorghe Maria Alexia Cristina, Ghe-
orghe Efrem Ionuț Andrei, Popa Eduard Andrei.

SERVICIUL DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȚÎNȚĂRENI  VĂ INFORMEAZĂ : Măsuri de apărare împotriva incendiilor 
specifice sărbătorilor de iarnă
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“Iarnă este momentul pentru confort, pentru mancare buna si caldura, pentru atingerea unei maini prietenoase si pentru o discutie langa foc: este 
momentul pentru a fi acasa.” Edith Sitwell

ARANJAREA MESEI DE REVELION
Masa de Revelion, plină cu bu-

nătăţi, trebuie aranjată cu gust. 
De pe aceasta nu trebuie să lip-
sească crenguţele de brad, fundi-
ţele, beteala, lumănările și…fruc-
tele. Accesorile trebuie să aibă 
colori precum verde, roșu, albas-
tru. Dacă faţa de masă este roșie, 
ar fi bine ca serveţelele și globu-
ţele să fie albastre. Crenguţele de 
brad de pe masă trebuie împo-
dobite cu fundiţe aurii. Fructiera 
cu portocale, mandarine, kiwi, 
mere, grefuri și banane trebuie 
să stea, în mijlocul mesei, din mo-
mentul în care invitaţii se așează 
la masă și până  pleacă. Tacâmu-
rile din argint, farfuriile din por-
ţelean și paharele din cristal sunt 
binevenite pe masa de Revelion. 
După ce tacămurile și farfuriile au 
fost aranjate, lăngă fiecare farfu-
rie se poate așeza căte o crenguţă 
de brad. Din dreptul fiecărui tacăm nu trebuie să lipsească un pahar pentru vin și 
căte un globuleţ. Lumănările așezate în sfeșnice crează o atmosferă de sărbătoare. 
În mijlocul mesei, în locul fructierei, poate fi așezată, într-un bol, o floare de culoa-
re albă sau roșie. În stănga și în dreapta bolului  pot fi puse sfeșnicele cu lumănări. 
Dacă nu doriţi un asemenea aranjament, atunci într-o fructieră cu  picior puneţi 
mai multe globuri asortate sau pe o farfurie plată, albă și cu decoruri pe margine 
albastre sau verzi așezaţi o crenguţă de brad cu fundiţă roșie sau argintie. Ar fi per-
fect dacă pe crenguţă ar fi presărată și puţină zăpadă artificială. Și ananasul poate 
fi un element de decor pentru masa de Anul Nou. Pe un platou, în mijlocul mesei, 
poate fi așezat un ananas, înconjurat de portocale, kiwi și mere. Ananasul pus în 
picioare poate fi decorat cu beteală.

Ingrediente:
w o bucata muschi de porc de aproxi-

mativ 1 kg
w1 borcan de ciuperci
w2 linguri tocana de legume sau bu-

lion
w1 ardei rosu, patrunjel, cascaval, 

Kaiser,sare,piper
w2 linguri ulei, 50 ml vin
Spalam muschiul, dupa care il uscam 

cu un servetel. Crestăm muschiul pe ju-
matate, astfel incat sa nu se desprinda.

Batem usor cu ciocanul de snitele pe 
ambele fete.

Condimentam cu sare si piper. Intr-o 
tigaie punem uleiul, apoi tocana de legu-
me si ciupercile, pe care le vom cali usor 
condimentam cu sare si piper si asezo-
nam cu patrunjel. Peste muschiul de porc 
punem ciupercile calite, apoi asezam 
fasii de kaiser, una langa alta, iar peste 
vom pune felii de cascaval.Rulam cu grija 
si prindem din loc in loc cu scobitori pen-
tru a nu iesii umplutura. 

Deasupra invelim cu fasii de kaizer. 
Acoperim rulada cu folie de aluminiu si 
dam la cuptorul preincalzit aproximativ 
30 de minute, dupa care desfacem folia si 

stropim cu vin. Lasam 
rulada in continuare 
la cuptor inca 30 de 
minute.

Timpul de prepa-
rare depinde de fie-
care cuptor in parte, 
testati cand vedeti ca 
a inceput sa se rume-
neasca.

Pofta buna!!!!

RULADA DE PORC CU CIUPERCI

Bulgari de ciocolată pentru Crăciun
Ingrediente

- 1 1/4 căni unt 
- 2/3 căni zahar alb 
- 1 esența vanilie 
- 2 cani faina alba 
- 1 varf de cutit sare 
- 1/2 cana cacao pudra 
- 2 cani nuca macinată 
- 1/2 cana de zahar pudră

Mod de preparare
Intr-un vas mediu se ameste-

ca cu mixerul untul cu zaharul si 
sarea pa vanilie; Se cerne usor 
peste compozitie faina si cacao 

si se amesteca de jos in sus. Se adauga 
nuca, se acopera si se lasa sa se odih-
neasca 2 ore la racoare; Se preincalzeste 
cuptorul la 150 grade. 

Din compozitia 
răcita se fac bulga-
rasi de 3 cm diame-
tru care se pun in ta-
vile de copt neunse 
la 5 cm distanta una 
de alta. Se coc cca 20 
minute in cuptor; Se 
scot din cuptor, se 
racesc si se dau prin 
zahar pudra.

l O familie de scoţieni, în ziua de Ajun, primește vizita unei alte familii de 
scoţieni, care locuia în alt oraș. După ce au 
sărbătorit Crăciunul împreună, văzând că 
se apropia Anul Nou și musafirii nici gând 
să plece, gazda le bătu un apropo:

 - Nu credeţi că cei pe care i-aţi lăsat aca-
să ar vrea să întâmpine noul an împreună 
cu voi? 

- Vai, vă mulţumim din suflet. Ne pare 
așa de bine că v-aţi gândit și la ei. Imediat o 
sunăm pe mama să vină împreună cu copiii!
l Bulișor, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, 

ca să i-l pui sub bradul de Crăciun? - O min-
ge de fotbal! - O minge de fotbal? Păi bunica 
nu joacă fotbal. - N-are a face! Ea cum mi-a 
cumpărat mie cărţi de citit?

Colectivul de redactie :
Primar-Vasilescu Maria, 

Ion Mariana, Ionescu 
Iuliana, Cojocaru Georgeta.
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Ziua Națională, 1 Decembrie, este 
o zi de sărbătoare pentru tot nea-
mul românesc. O zi specială, care ne 
amintește că începând cu primii ani 
ai secolului XX, provinciile istorice 
românești au devenit istorie, iar Ro-
mânia, un stat unitar și indivizibil, a 
apărut pe harta lumii. Ziua Națională 
a României reprezintă totodată pen-
tru întreaga suflare românească un 
prilej de cinstire a memoriei celor care 
au reușit să ducă la îndeplinire idealul 
de unire al locuitorilor tuturor provin-
ciilor românești.

În fapt, ziua de 1 Decembrie 1918, 
semnifică unirea Transilvaniei, Bana-
tului, Crișanei și a Maramureșului la 
Regatul României. Alipirea ultimei 
bucăți de pământ românesc, cuprinsă 
între Mureș, Tisa și Dunăre, a repre-
zentat continuarea firească a demer-
surilor de unire a tuturor provinciilor 
românești, începute la jumătatea se-
colului al XIX-lea. Atunci, la 24 ianuarie 
1859, prin dubla alegere a lui Alexan-
dru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și 
al Țării Românești, era începutul mare-
lui eveniment istoric al 
spațiului Carpato-Danu-

biano-Pontic, Marea Unire, care a cunoscut înfăptuirea câțiva ani mai târziu, 
în 1 Decembrie 1918. 
De la această dată, po-
porul român a putut ră-
sufla ușurat, visul se îm-
plinise și anume cu toții 
se aflau sub oblăduirea 
aceluiași stat: Statul 
Român. Frați în cuget 
și simțire, în limba vorbită, cultură, 
tradiții, obiceiuri și sărbători, românii 
puteau circula liberi și nestingheriți 
pe pământurile vechiului Regat Dacic 
și pe cel vremelnic al lui Mihai Viteazu.

Prin acel 1 decembrie din anul 
1918, cei 1228 delegați ai Adunării 
Naționale de la Alba Iulia, susținuți 
în piață publică de peste 100.000 de 
persoane adunate la marele eveni-
ment din toate colțurile Ardealului 
și Banatului, au resetat ceasul româ-
nilor. Ora zero, ora din care România 
începea să existe a însemnat adop-
tarea unei Rezoluțiuni prin care era 
consfințită unirea tuturor românilor 
din Transilvania și întreg Banatul cu 
patria mamă, România. Din acea zi, 
românii despărțiți până atunci de 
granițe nefirești, deveneau o mare fa-

milie, o familie reunită după mai multe secole de pribegie.
În conștiința națională, 1 Decembrie 1918, simbolizează momentul în care întreaga 

românime devenea stăpână absolută, re-
cunoscută de celelalte state ale lumii, peste 
moștenirea lăsată de bunicii și străbunicii 
acestor pământuri. Începând cu acest decem-
brie friguros, dar ca simbol deosebit de lumi-
nos și călduros, românii erau în sfârșit la ei aca-
să, erau singurii care-și hotărau destinele și 
locul în istorie. Statul român garanta oricărui 
cetățean al său dreptul de a putea vorbi fără 
opreliști limba strămoșilor, de a puteau învăță 
limba vorbită în casele lor, de a se putea ruga 
în biserici în limba română. România devenea 
astfel un cadru în care orice român putea trăi 
demn, putea spera și munci după bunul plac. 
În plus, 1 Decembrie 1918 reprezintă un nou 
început pentru locuitorii spațiului românesc, 
dar și un nou parcurs pe valurile agitate ale is-
torie. Deosebirea majoră față de secolele tre-
cute este că din acel 1 Decembrie, pentru fie-
care român, soarele răsare dintr-un singur loc 
și anume din capitala României. Deciziile care 
privesc destinele acestui neam nu mai sunt 
luate în diverse capitale cu tot atâtea cancela-
rii, ci conform voinței acestui neam și a aleșilor 
acestuia, ora exactă vine de la București.

Azi, de 1 decembrie ,când  sarbatorim im-
preună CENTENARUL MARII UNIRI , moment de 

mare emoţie pentru 
românii de pretutin-
deni, a fost prilej de 
mare sărbătoare   în 
toate  unităţile de 
învăţământ  precum 
și în cele de cultură  
dinȚînțăreni , indi-
ferent că vorbim de grădiniţă, școali gimnaziale sau biblioteca 
comunală. Activită-
ţile care s-au deru-

lat la clasă  și la bibliotecă au cuprins expoziţii 
tematice de desen, mici spectacole dedicate 
momentului Unirii Mari de la 1918,expoziții de 
carte, s-au recitat poezii patriotice, s-a intonat 
imnul, s-au interpretat cântece patriotice. Mo-
mentul culminant al manifestărilor închinate 
Zilei Naţionale a fost punctat pe 1 DECEMBRI-
RIE , cu spectacolul intitulat „Trăiască România 
Dodoloaţă” susţinut de micii utilizatori ai bibli-
otecii comunale . La mare cinste a fost portul naţional, purtat cu mândrie de interpreţi , 
Activitatea s-a încheiat la Monumentul Eroilor din Țînțăreni cu depuneri de jerbe de flori 
în semn de recunoștință pentru jertfa celor 
căzuți pe câmpul de luptă în războaiele purtate 
pentru neatârnarea neamului românesc. 

1 Decembrie - zi sfântă - va rămâne peste 
veac în calendarul neamului amintind generaţi-
ilor de mâine săvârșirea unirii tuturor românilor 
din toate ţinuturile Basarabiei, Bucovinei, Ar-
dealului alături de mama lor, România, de care 
au fost despărţite pe urma vitregiei soartei ce 
s-a abatut asupra acestui neam de același sân-
ge și cu aceeași limbă. 

1 Decembrie - Ziua Națională a României

Români, vorbiți cu demnitate limba strămoșilor! Fiți mândri de acest tărâm binecuvântat de Dumnezeu, o grădină înfloritoare acest 
lăcaș sfânt unde trecutul se împletește armonios cu prezentul și viitorul! Fluturați cu mândrie tricolorul și strigați cu tărie: La mulți ani, 
România!, La mulți ani, români!


