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Toată suflarea satului, alături de primarul Maria 
Vasilescu, prefectul Florescu Ciprian, vicepreședintele 
C.J. Gorj Nichifor Gheorghe, directorul C.J P.C.P.C.T 
Gorj Cepoi Ion, profesori universitari, fii ai satului, 
sculptori, cadre didactice, elevi, consilieri locali, s-a 
adunat în centrul localităţii, în parcul din centrul co-
munei pentru a participa la ceremonia de dezvelire 
a celor două busturi care-i reprezintă pe marele Pan-
dur ”Tudor Vladimirescu” și cel al Luceafărului poeziei 
românești ”Mihai Eminescu”.

Având în vedere că anul 2018 marchează aniver-
sarea a o sută de ani de la înfăptuirea momentului 
istoric al Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu România. Centenarul Marii Uniri 
constituie pentru toți românii un moment de sărbă-
toare, dar și de cinstire a memoriei înaintașilor noștri 
care și-au dat viața pentru țară.

Sărbătoare mare miercuri, 26 septembrie, în satul Țînțăreni cu prilejul încheierii celei de-a XXIX-a ediții a GORJ FEST 2018 si celei 
de-a VII ediții a BURSEI BRÂNCUȘI.

Din RESPECT pentru valorile naționale și închinându-ne față de faptele lor de EROISM, pentru miile de EROI cunoscuți și necunoscuți care și-au jertfit viața pentru o Românie 
Unită, am ales , în mod simbolic - Aprinderea Flăcării Centenarului la Monumentul Eroilor.

 Manifestarea a continuat cu traversarea călare a satului de tineri îmbrăcaţi în panduri sub conducerea directă a lui “Tudor Vladimirescu” , spre admiraţia tuturor localnicilor, veniți 
să participe la acest eveniment. Spre încântarea tuturor celor prezenţi tinerii costumaţi în panduri și-au făcut apariţia pe niște cai de rasă de toată frumuseţea , după care „Domnul 
Tudor ” a dat citire textului Proclamaţiei de la Padeș: ,,Nici o pravilă nu oprește pre om de a întâmpina răul cu rău. Şarpele când îţi iasă înainte, dai cu ciomagul de-l lovește, ca să-ţi 
aperi viaţa, care de multe ori ni să primejduiește din mușcătura sa. Dar pre balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre, zic, atât cele bisericești cât și cele politicești, până când 
să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până să le fim robi?’’. 

În aplauzele mulțimii s-a trecut la dezvelirea bustului ridicat în 
memoria BRAVULUI PANDUR care în perioada 4-28 februarie 1821 
și-a așezat tabăra la Țînțăreni , loc de unde a pornit în marșul spre 
București.

 În discursul rostit cu acest prilej, doamna primar Vasilescu Maria, a 
subliniat faptul că amintirea lui Tudor Vladimirescu a rămas vie în me-
moria poporului român dar mai ales a locuitorilor acestor meleaguri , 
urmași direcți ai celor ce fuseseră în preajma Slugerului și porniseră la 
luptă în urma îndemnului Lui, iar acum la ceas Centenar avem datoria 
morală de a transmite generațiilor viitoare istoria locurilor așa cum am 
primit-o și noi de la străbunii noștri.
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

Pentru cetăţean, pentru comunitate!
Convocat în ședința de lucru ordinară din data de 28.09.2018  Consiliul local Țînțăreni a dezbătut ,votat și aprobat următoarele 
normative locale:

1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea 
cu cetăţenii în trim.III/2018.

2. Informare privind activitatea desfășurată de biblio-
teca comunală în sem.I/ 2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului 

verbal al ședinţei anterioare.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alegerii pre-

ședintelui de ședinţă pentru 3 luni.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea graficului de 

ședinţă trimestrul IV / 2018.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamen-

tului privind protecţia datelor cu caracter personal din 
cadrul Primăriei comunei Ţînţăreni.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 
principiu în vederea depunerii unei cereri de finanţare 
și aprobarea sumei necesare elaborării documentaţiei 
acesteia pentru proiectul cu titlul ,,Centrul social pentru 
bătrâni în comuna Ţînţăreni”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării în 
regim de urgenţă a lucrărilor necesare la Şcoala Chicio-
ra pentru desfășurarea în bune condiţii a procesului de 
învăţământ.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ţînţăreni și 
Bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2018.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

,,Înţelegerii de cooperare” între Comuna Ţînţăreni, jude-
ţul Gorj din România și Comuna Ţînţăreni, Raionul Ane-
nii Noi din Republica Moldova.

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regula-
mentului privind conduita în parcurile și în locurile de 

joacă de pe raza comunei Ţînţăreni.
13. Poriect de hotărâre privind concesionarea către 

S.C. RDS & RCS S.A a terenului în suprafaţă de 425 mp ce 
aparţine domeniului public al comunei Ţînţăreni pentru 
extinderea și modernizarea construcţiei existente – Di-
giBox  pentru deservirea clienţilor din comuna și un site 
3G care asigură servicii de telefonie mobilă. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării 
unor lucrări pe domeniul public și privat al comunei Ţîn-
ţăreni pentru realizarea proiectelor – branșament apă.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării 
unor lucrări pe domeniul public și privat al comunei Ţîn-
ţăreni pentru realizarea proiectelor – branșament gaze 
naturale.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării 
unor lucrări pe domeniul public și privat al comunei Ţîn-
ţăreni pentru realizarea proiectelor – branșament ener-
gie electrică.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării 
asociaţiei Clubul sportiv ,,Academia de fotbal „ Ţînţăreni.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea completă-
rii agendei culturale pe anul 2018.

19. Probleme curente ale administraţiei publice loca-
le.

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:
Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie 

sunt mai mici de 615 lei.
- copie acte de identitate ale solicitantului și membrilor familiei peste 14 ani (BI, CI, 

CIP); 
- copie certificate de naștere ale copiilor în vârstă de până în 14 ani; 
- copie certificat de căsătorie sau după caz, copie hotărâre de divorț/act notarial; 
- declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt și data la 

care partenerul a părăsit imobilul - dacă este cazul. 
- certificat de deces - dacă este cazul .
- copie hotărâre judecătorească definitivă de 

încredinţare a copilului sau de încuviinţare  a ad-
opţiei, de plasament familial al minorului – dacă 
este cazul.

După caz, alte acte doveditoare privind com-
ponenţa familiei; 

Documentele în baza cărora solicitantul deţine 
locuinţa (contract de vânzare-cumpărare, contract 
de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau 
clauză de habitație, contract de închiriere, con-
tract comodat însoțit de copia CI/BI al proprieta-
rului, certificat de moștenitor etc.); 

Pentru persoanele membre menționate în ce-
rerea/declaraţie pe propria răspundere, care au 
domiciliul pe raza altei localităţi sunt necesare ur-
mătoarele documente: 

Adeverinţă emisă de instituția competentă din localitatea de domiciliu, din care să 
reiasă dacă au depus/ nu au depus cerere pentru ajutor de căldură, dacă beneficiază/ 
nu beneficiază de ajutor de încălzire; 

adeverințe de venit pe anul 2017 și 2018 emise de către Administrația Finanțelor 
Publice a respectivei localități/sector.

adeverinţă de salariu, pentru fiecare  membru al familiei care lucrează cu contract 
legal, în care să se specifice  salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, 
inclusiv  valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea 
instituţiei; 

copie talon pensie (din luna anterioară depunerii cererii) / adeverință de la Casa de 
Pensii; copie talon alocaţie de stat, plasament sau alte indemnizaţii (din lunaanterioară 
depunerii cererii); 

copie talon indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţie/stimulant  acordat  
conform legii( din luna anterioară depunerii cererii); talon somaj (din luna anterioară 
depunerii cererii), acolo unde este cazul;

declaraţie pe proprie răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri 
(dacă este cazul);

declaraţie pe propria răspundere a titularilor /mem-
brilor care realizează venituri ocazionale (dacă este ca-
zul); 

orice alte documente solicitate, după caz.
Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor 

pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, 
sociale si ,,Bani de liceu’’

Dosar cu șină.

PRECIZARI 
- Dosarele se depun începând cu data 8 octombrie la 

sediul primariei –Compartiment Asistenta Sociala .
-În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndepli-

nesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, 
stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuin-
ţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei 
care au depus documentele până la data de 20 a lunii 
respective și începând cu luna următoare pentru cei 

care au depus documentele după data prevăzută mai sus.
-Persoanele care nu mentioneaza corect componenta familiei, veniturile 

membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum 
sunt acestea trecute in formularul de cerere a ajutorului de incalzire, risca o 
amenda de la 200 la 1000 de lei.

-Daca unul din membrii familiei este plecat la munca in strainatate trebuie declarat 
venitul net lunar al acestuia, in caz contrar nu poate beneficia de acest drept.

-Pentru detinatorii de autoturisme neinmatriculate  in tara trebuie declaratie ca le 
folosesc pentru nevoile familiei  si nu ca sursa de  venit.

ACTE NECESARE
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat conform 

O.U.G nr.70/2011
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Primăria comunei Țînțăreni, cu sediul în Țînțăreni, 
str. Tudor Vladimirescu, jud. Gorj colectează și procesează 
da tele personale, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor).

Rolul prezentei notificări este de a explica modul 
în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate 
și scopul în care acestea sunt folosite. Siguranţa datelor 
dumneavoastră este importantă pentru noi.

Vă rugăm să citiţi această notificare cu atenţie.
Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 

2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare,administraţia 
publică în unitatea administrativ teritorială se organizează 
și funcţionează în temeiul principiului autonomiei locale.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul și 
capacitatea efectivă a autori tăţilor administraţiei publice 
locale de a soluţiona și de a gestiona, în numele și în 
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, 
treburile publice, în condiţiile legii.

Acest drept se exercită de consiliile locale și 
primari, precum și de consiliile judeţene, autorităţi ale 
administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, 
direct, secret și liber exprimat.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării 

serviciilor publice de interes local, privind:
educaţia; serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate 
în nevoie social, sănătatea; cultura; tineretul; sportul; 
ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia și refacerea 
mediului; conservarea, restaurarea și punerea în valoare 
a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, 
grădinilor publice și rezervaţiilor naturale; dezvoltarea 
urbană; evidenţa persoanelor;

podurile și drumurile publice; serviciile comunitare 
de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, 
canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și 
transport public local, după caz;serviciile de urgenţă de 
tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;activităţile de 
administraţie social-comunitară;

locuinţele sociale și celelalte unităţi locative 
aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale 
sau în administrarea sa;punerea în valoare, în interesul 
comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale;alte servicii publice stabilite prin 
lege;

Scopurile prelucrării, pe activităţi:
Impozitele și taxele locale, amenzi contravenţionale, 

muncă în folosul comunităţii,Colectare debite/ recuperare 
creanţe;Emitere autorizaţii/ licenţe;

Resurse umane; Fond funciar; Gestiunea economico-
financiară și administrativă; Darea în administrare, 
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

publică a comunei Țînțăreni; Vânzarea, concesionarea 
sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei 
Țînțăreni;

Evidenţa populaţiei și Stare civilă;Protecţia și 
asistenţa socială;Urbanism și amenajarea teritoriului; 
Registrul electoral - evidenţă electorală ;Arhivă

Statistică,Registratura, Relaţii publice, Secretariat.
Soluţionare petiţii/sesizări; Gestionarea declaraţiilor de 
avere și de interese;

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 
din Regulamentul nr. 679/2016).

Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în 
care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

-persoana vizată și-a dat consim ţământul pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul 
sau mai multe scopuri specifice;

-prelucrarea este necesară pentru executarea unui 
contract la care persoana vizată este parte sau pentru 
a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract;

-prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii 
unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

-prelucrarea este necesară pentru a proteja 
interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane 
fizice;

Detalii suplimentare precum și eventuale 
actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal le puteţi găsi și pe site-ul instituţiei 
www. primariatintareni– secţiunea Protecţia Datelor.

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tinere sau de vârsta a III-a, licențiate, lucrătoare la munca 
câmpului sau casnice, femeile din mediul rural sunt garanția 
familiei sănătoase, stabile, dar și promotoarele dezvoltării locale 
statornice. Măcar o dată pe an, să amintim societății cât de mult 
datorăm femeilor din mediul rural și să le recunoaștem meritele 
și valoarea! Cu această ocazie ,o parte din femeile din comuna 
noastră au participat în excursia de credință oferită de doamna 
primar Maria Vasilescu la Mănastirea Gura Motrului. Pentru 
mintea lor iscoditoare, pentru mâinile trudite, pentru tenacitate, 

înțelepciune și destoinicie, le 
mulțumim și le respectăm.

Le dorim tuturor femeilor din 
mediul rural putere de muncă și 
perseverență pentru rânduială și 
speranțe împlinite, să aibă alături 
prieteni adevărați și o familie 
iubitoare. Să nu obosească prea 
devreme, să rămână mereu 
harnice și voioase, să fie fete 
și neveste frumoase, mame 

grijulii și bunici înțelegătoare, să trăiască, să se bucure și să-și 
bucure familia, sperând mereu într-un mai bine care să vină cât 
mai repede.

Ziua internaţională a femeilor din mediul rural este celebrată la data de 15 octombrie, 
cu scopul de a conștientiza faptul că femeile de la sate contribuie la bunăstarea familiilor lor 
și la dezvoltarea economiei rurale.

Iata ce frumos a descris Ernest Bernea, femeia din satul de odinioară: ”Femeia 
adevărată, nu trebuie căutată în cetăţi moderne, laboratoare şi nici în saloane, ci în cămin, la gura 
sobei, la războiul de ţesut, ori pe pajişti. Iubită, soţie, mamă sau soră, este pentru bărbat,îndemn 
la dragoste şi milă… Acolo, în sat, la locul ei, o găsim curată, sinceră, frumoasă, mângâietoare, 
sensibilă şi înălţătoare”.

La multi ani, stimate femei din mediul rural! 

Cu respect, Primar Maria Vasilesc
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"A şti cum să îmbătrâneşti este o capodoperă a înţelepciunii, şi unul din cele mai dificile capitole din marea artă de a trăi" (Henri Amiel)

La 1 octombrie sărbătorim Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, în scopul sprijinirii vârstnicilor 
şi pentru intensificarea acţiunilor privind încurajarea unei vieţi active şi combaterea izolării sociale. Cu ocazia 
acestui eveniment special, dorim să le mulţumim seniorilor noştri şi să le arătăm recunoştinţa pentru înţelepciunea 
de care au dat dovadă de-a lungul anilor, pentru că au ştiut să treacă prin momente dificile fără să-şi piardă 
speranţa, pentru că ne-au oferit poveşti de viaţă cu care să ne hrănim sufletul şi pentru că, zi de zi, ne învaţă să 
apreciem viaţa în toată complexitatea şi frumuseţea ei. În încercarea de a transforma această dată  într-un prilej de 
mare bucurie, au fost invitați  toți bătrânii (peste 70 de ani) din localitate pentru a le arăta că nu sunt singuri, iar 
comunitatea are nevoie de îndrumările lor.  A fost prilej de mare sărbătoare și mare bucurie pentru cei aproape 
300 de seniori ai localițății, cărora  le-a fost  pregătită o aniversare deosebită .

Gazda acestui eveniment a fost  doamna primar Maria Vasilescu, domnul viceprimar Ciutureanu Robert, şi consilierii locali: Boiangiu Elena, Mihăilă Elena, Prodea Lelia, 
Mihăilescu Eugenia, Crețu Marius, Turculețu Viorel, Ionescu Ion,Tudor 
Marin, Perețeanu Ion, Cojocaru Dumitru, Perețeanu Gabriel, Linteşi 
Dumitru. Ne-au onorat cu prezența la aceasta minunată activitate 
încărcată de emoție si trăire sufletească domnul Iriza Scarlat.

Petrecerea a continuat cu cântec ,joc şi voie bună, buna dispoziție 
fiind  întreținută  de către Ansamblul  Maria Lătărețu şi soliştii:Maria 
Loga, Marian Medregoniu, Dragan Ion, Raluca Ghişe Căpitănescu etc. 
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnicilor celebrată în toată lumea 
la 01 octombrie, ne reaminteşte cât de prețios,unici şi minunați sunt 
oamenii ajunşi la o anumită etate, iar respectul şi aprecierea noastră 
trebuie să fie o constantă  în conduita tuturor.

Să ajungi să trăieşti mult şi sănătos, să fii înconjurat de oameni, să fii activ, să călătoreşti şi să te bucuri de fiecare răsărit de soare sunt tot atâtea motive 
pentru a fi recunoscător că ai ajuns la statutul de senior al vieții.

Astăzi, ca şi în fiecare zi, gândurile mele se îndreaptă către toate persoanele vârstnice şi le doresc sănătate ,viață lungă  să fie înconjurați de oameni cu 
suflet mare şi să fie tratați cu atenția şi afecțiunea pe care le merită.Printre cei care  s-au simțit cu totul speciali la acest eveniment au fost cele 18  cupluri (familia  
Rîcă, Căluțoiu, Sebie, Clenciu, Bidică, Mocircioiu, Surdu,Tunaru, Negoiescu,Cojocaru,Cardel, Alexandru, Spătaru, Pachia, Boltaşu, Pătru, Nacu), familii care au 
aniversat în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

”Căsnicia este un edificiu care 
trebuie reclădit zilnic.  Aniversarea 
nuntii este o sărbătoare a dragostei, 
încrederii si toleranței.Nu e cu 
putință să reuşeşti să trăieşti o viață 
întreagă alături de un singur om 
decât dacă ştii să accepți că respectul, 
încrederea, reuşita merg la pachet 
cu durerea, tristețea şi suferința. Vă 
dorim multă sănătate şi să depăşiți 
toate neajunsurile! La mulți ani! 

Multă sănătate, bucurați-vă de cei dragi”, a declarat doamna primar Maria Vasilescu . Petrecerea a continuat mai multe ore cu o masă festivă oferită în 
cinstea tuturor vârstnicilor, amintiri, dans, muzică populară  timp în care mulți dintre aceştia s-au simțit ca în vremurile bune ale tinereții



5

 

 

Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sarbătoreste Ziua Mondială a Educatiei. 
Activitatea are scopul de  familiarizare a elevilor cu semnificatia zilei de 5 octombrie, 
evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii și recunoașterea meritelor 
acestora în formarea culturii, valorilor și moralei unei societăţi. Evenimentul ține să ne 
reamintească faptul că o educație de calitate reprezintă cheia unei reușite profesionale. 

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea cadrele  didactice 
trebuie să insufle  celor mici dragostea pentru cunoaștere, educaţie, autoeducaţie, 
cultivarea respectului pentru cei care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, 
învăţători sau profesori.

În școlile din Țînțăreni, a fost sărbătorită vineri, 5 octombrie, Ziua Educaţiei, prin 
activităţi educative, altele decât orele obișnuite.  În primele ore de curs elevii împreună 
cu îndrumătorii lor au desfășurat activități educative diverse: vizionări video pe teme 
educaționale, activități practice( realizarea de desene, colaje, afișe, postere, compuneri, 
etc.) sub genericul “Şcoala viitorului”, jocuri în aer liber, întreceri sportive. 

 

 

"Educatia înseamnă a învăta să înveti, a învăta să trăiești, a învăta să gândești liber si critic, a învăta să iubesti lumea 
si  s-o faci mai umană, a învăta să te desăvârsesti în si prin munca creatoare."(  Edgar Faure).

Ziua Educaţiei a fost sărbătorită și la  Ludoteca ”Magic” , 
care a fost vizitată de micuții preșcolari ai celor trei grupe de la 
Grădinița Țînțăreni ,îndrumați de doamnele educatoare:Prodea  
Elena Lelia, Tălău Alina Maria și Spătaru Anișoara, ce pășeau 
pentru prima dată într-o bibliotecă. Ei au explorat, plini de 
curiozitate, fiecare colțișor al bibliotecii, au pus întrebări și au 
primit răspunsuri, au ascultat o poveste, au făcut cunoștință cu 
personaje noi pe care nu le cunoșteau și au dezlegat ghicitori 
literare. A fost o zi în care copiii au înțeles că educația începe 
acasă, continuă la școală, la bibliotecă sau în orice loc în care 
pășesc pentru a învăța ceva nou.  După-amiaza ,cadrele didactice 
din Țînțăreni, au avut parte de un  moment festiv . Primarul 
comunei Țînțăreni,doamna profesor Vasilescu Maria , prezentă 
la eveniment, i-a felicitat atât verbal cât și printr-un ÎNSCRIS ,  
transmițându-le  un emoționant  mesaj:

”După cei care ne-au dat viață, dascălii sunt 
oamenii care ne sunt neîndoielnic cei mai dragi. Sunt 
oamenii care, cu pasiune şi migală ,cu responsabilitate şi 
profesionalism,modelează caracterul şi educația fiecăruia 
dintre noi. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Educatorului îmi 
oferă prilejul de a le mulțumi tuturor celor care sunt implicați 
în procesul educațional al tinerilor din comunitatea noastră 
pentru dăruirea şi pasiunea pe care o au în îndrumarea 
şi educarea tinerilor noştri. Cu această frumoasă ocazie 
,le urez celor care au oferit şi oferă cu generozitate lumina 
cunoaşterii,şlefuind caractere şi oameni de valoare,un sincer 
”LA MULȚI ANI!””

Sărbătoarea dascălilor s-a încheiat cu o masă festivă 
oferită de organizatori: Consiliul Local și Primăria Comunei 
Țînțăreni

ZIUA EDUCAȚIEI
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Desemnată să reprezinte, an de an, Ziua 
Internațională a Persoanelor Vârstnice, data de 1 Oc-
tombrie se înscrie cu litere de aur în calendarul eve-
nimentelor de suflet care ne prilejuiește aplecarea, cu 
mai multă căldură și multumire, asupra celor care ne 
sunt parinti și bunici, într-un anotimp care reprezintă 
atât de sugestiv vârsta a treia.

În localitatea noastră manifestările dedicate  Zilei  
Internaţionale a Persoanelor  Vârstnice au debutat  
Luni 1 octombrie prin pelerinaj  la  Mănăstirea Sfânta 
Treime din satul Strâmba - Jiu. Peste  50 de seniori 
au participat la sfânta slujbă cu prilejul sărbătoririi 
Hramului bisericii  „Acoperământul Maicii Domnului”.  
Sfântul lăcaș a devenit neîncăpător prin prezența su-

telor de credincioși care, cu simţăminte de profundă smerenie și responsabilitate,  s-au apropiat de bunul Dumnezeu prin rugăciune.Dupa incheierea sfintelor rugaciuni, credincio-
silor si oaspetilor li s-a oferit o masa calda.  In numele credinciosilor din comuna noastra, tinem sa multumim in special lui Maica Marina pentru ospitalitatea, credinta si bunatatea 
de care da dovada.

PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA  GURA MOTRULUI -14 OCTOMBRIE  SFÂNTA PARASCHEVA
Mânăstirea Gura Motrului, cu hramul Cuvioasa Parascheva, se află în comuna Butoiești, la 62 km est de Tr. Severin și la 50 km vest de Craiova, așezată pe malul Motrului, la văr-

sarea acestuia în Jiu. 
In  zi de sărbătoare 14 octombrie, de sfânta Prascheva  hramul de la   Mănăstirea Gura Motrului , doamna  primar a reușit să le ofere tuturor pensionarilor o excursie de credința 

la mănastire ,o zi deosebită, plină de momente de suflet, în care fiecare secundă a fost traită  la intensitate maxima. La plecare  măicuțele au împărțit tuturor celor prezenți pachete 
cu mâncare .

 Cu toții au petrecut o zi minunată de relaxare dar și de credința într-un peisaj mirific, de un pitoresc aparte, care i-a îmbiat să se detașeze de toate grijile cotidiene, 
făra a lasa nicio urmă de oboseală pe chipuri.

An de an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxa de pretutindeni praznuieste Sfanta Cuvioasa Pa-
rascheva. 

In aceasta zi la Biserica parohiei Capinteni a fost oficiata  Sfanta Liturghie  de preotul paroh Radu 
Marian ,împreuna cu un sobor de preoți,  diaconi,corul Bisericii Sfântul Ilie Craiova  și cu un numar 
mare de credinciosi ,care au fost  rugatori  avand  ocrotitoare pe Sfanta Parascheva.

Acest lăcaș în care credința, evlavia și smerenia s-au adunat într-o nevazută rugaciune, ce s-a 
înalțat spre cer din gandurile și sufletele a peste 200 de enoriași care au venit să o cinstească pe 
cuvioasa Parascheva.

 Deși nascută într-o familie  bogată, Parascheva era foarte sensibilă la nevoile celor saraci.  Discutând cu participanții la hramul bisericii a reieșit faptul ca au fost 
încantați, ca a fost ceva deosebit, ca au simțit o putere aparte. Este adevarat faptul ca de multe ori prezenta unui sfant îți dă fiori, simti ca trupul sau este purtator de 
putere, de Duh, ca este mai presus de fire, de ,,normalul” cu care esti obisnuit. După Sfintele Liturghii a fost săvarșită slujba Parastasului pentru toți cei mutați la viata 
veșnică, dar in mod special pentru cititorii sfintei biserici. 

Dupa slujba toti enori-
asii au luat parte la agapa 
frateasca ,organizată prin 
grija preotului paroh Radu 
Marian, la Restaurantul Ga-
laxy, plecand cu speranta 
ca grabnic-ajutatoarea si 
mult folositoarea Sfanta 
Parascheva va raspunde 
de rugaciunile fiebinti si 

isi va revarsa harul, raspan-
dind mangaiere si credinta 
in Hristos. In incheiere preo-
tii si enoriasii au dat slava si 
multumire lui Dumnezeu si 
Cuvioasei Parascheva pentru 
toate binefacerile ce s-au re-
varsat asupra Bisericii si intre-
gului popor.   

Doamne ajuta!
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Ingrediente:
� 1½ kilograme gutui
� 700 grame zahăr
� 2 bucăți lămâie
� 150 grame nuci
� 300 mililitri apă

Mod de preparare:
Gutuile se spală, se curăţă de seminţe, apoi 

se taie cubuleţe. 

Se stropesc cu sucul de lămâie. Se pune 
apa la fiert împreună cu zahărul. Se lasă la fiert 
până siropul se îngroașă. 

Se adaugă gutuile tăiate. Se lasă să fiarbă 
până când gutuile se înmoaie. Nucile se taie 
mărunt. Se adaugă peste gutui. 

Se lasă să fiarbă la foc potrivit, până se lea-
gă. Dulceaţa fierbinte se pune în borcane. Se 
fixează capacele și se întorc cu gura în jos. 

Poftă bună
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-Secretar:Ciobanu Cristian Stefanel;
-Ion Mariana,Cojocaru Georgeta, Iuliana Ionescu. 
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DULCEAŢĂ DE GUTUI

PlĂCINTĂ CU DOVLEAC:
Ingrediente:
 Ingrediente pentru foaie: o canã de ulei, 2 cãni de apã, un praf de sare, un cub de drojdie de bere proaspãtã, 

fãinã. 
Pentru compoziţia de dovleac: cantitatea de dovleac  ras se pune dupã preferinţã, esenţã de rom, zahãr, scorţișoarã, 

unt sau margarinã. 
Mod de preparare: din toate ingredientele pentru foaie se face un aluat care se lasã la dospit pânã se pregãtește 

dovleacul. Se împarte în douã bucãţi. Dovleacul se dã pe rãzãtoare si se pune la cãlit cu margarinã, se adaugã 
zahãrul (dupã gust), esenţa și scorţișoara la sfârșit. Se întinde o foaie care se așazã în tava neunsã, se pune compo-
ziţia de dovleac și se acoperã cu a doua foaie. O altã variantã: se întind mai multe foi care se umplu cu dovleac și se 
ruleazã și se așazã în tava neunsã. Dupã ce scoateţi de la cuptor se pudreazã cu zahãr vanilat. Poftã bunã!

MEDICAMENTE PREPARATE ÎN CASĂ...
Sezonul răcelilor a început din plin. Toată lumea strănută şi toată lumea vrea să gă-

sească remedii pentru răceală şi gripă. 
Ce medicamente sunt mai potrivite decât cele naturale?
 Iată 2 medicamente naturale de toamnă pe care le poţi prepara în casă, fără efort.

 Hreanul, cel mai bun medicament care te fereș-
te de gripă toamna. Hreanul stimulează imunitatea 
generală a organismului, prevenind apariţia virozelor 
respiratorii sau a gripei. El are proprietăţi dezinfectan-
te și antibacteriene, acţionând direct asupra agentu-
lui patogen. De asemenea, hreanul curăţă căile su-
perioare aeriene și usucă secreţiile. De aceea, curele 
cu hrean sunt eficiente în tratarea tusei productive. 
Atenţie însă, cura nu trebuie să aibă o durată mai mare 
de o lună, pentru că poate avea efect iritant asupra 
stomacului. Reţeta din  bătrâni este cea mai eficientă, 

consumaţi hrean în oţet de mere cu miere.
 Usturoiul decongestionează nasul înfun-

dat. Usturoiul este un alt antibiotic natural. El 
are proprietăţi antioxidante, antivirale și anti-
bacteriene și acţionează ca decongestionant 
nazal. Calităţile usturoiului se datorează com-
pușilor sulfuroși pe care îi conţine și care îi dau 
mirosul specific. Consumat regulat, usturoiul 
contribuie la scăderea nivelului hipertensiunii 
și al colesterolului. De asemenea, consumat 
zilnic în cantităţi mari, el inhibă coagularea 
sângelui. Este de preferat a se consuma crud.

“ARTA MANIERELOR” este o rubrică ce vrea să aducă la suprafaţă nobleţea din oa-
meni. Noi toţi ne-am născut nobili şi trebuie să avem bune maniere.

REGULI DE BUNE MANIERE CIUDATE:
Codul bunelor maniere ţine mai ales de tradiţie și de cultura locală, lucru demonstrat 

mai ales de acele reguli de conduită ciudate care unui neavizat îi pot părea de-a dreptul 
absurde și pe care majoritarea străinilor, ce nu se ostenesc să se informeze anterior, le 
încalcă foarte ușor. Dacă în cazul turistului obișnuit, "crima" ce ţine de maniere i se poate 
ierta, în cazul unui diplomat consecinţele se pot dovedi dramatice. Huffington Post a 
realizat un clasament al celor mai ciudate reguli de bune maniere, care sunt practicate 
în lume. 

1. Japonia - Sorbitul zgomotos al pastelor Sorbitul cât mai zgomos pentru paste și 
supe, arată cât de tare te bucuri de masă. Cu cât sunt mai multe plescăielile și zgomotele 
din jurul mesei, cu atât mai mare este aprecierea pe care o arată cei care mănâncă.

 2. India, Orientul Mijlociu și mare parte din Africa - Mâncarea se ia doar cu dreapta. 
Dacă ţi-e foame și ești stângaci, ai grijă totuși să mănânci cu mâna dreaptă. Să mănânci 
cu mâna stângă este considerat un gest extrem de nepoliticos . 

3. Franța - Pâinea ca ustensilă de mânuit mâncarea. La masă trebuie folosite ambele 
mâini. Pe lângă furculiţă te poţi folosi de cuţit să iei mâncarea sau de pâine. Deci, pâinea 
nu stă pe masă pe post de aperitiv, ci mai mult ca ustensilă de mânuit conţinutul din 
farfurie. 

5. Mexic - Furculiţa și cuţitul, snobism . Să mănânci cu furculiţa și cuţitul în această 
ţară este dovadă de snobism dacă nu e vorba de un cadru formal. Deci, lumea mănâncă 
direct cu mâna. 

6. Chile - Mâncarea nu se atinge cu mâna. Atingerea conţinutului din farfurie cu mâi-
nile reprezintă proastă creștere. Aici sunt incluși chiar și cartofii prăjiţi. 

8. Thailanda - Folosirea furculiţei În această ţară, furculiţele sunt folosite doar ca să 
umple lingurile. În niciun caz nu trebuie utilizate pentru a duce mâncarea la gură, e do-
vadă de proastă creștere. 

9. Rusia - coatele pe lângă corp. Este o dovadă de bună creștere să-ţi ţii coatele pe 
masă. Dacă nu te sprijini cu ele de marginea mesei e chiar nepoliticos. 

10. Etiopia - Farfuria individuală. Farfuriile individuale sunt considerate o risipă, la fel 
și tacâmurile. Pe scurt, politicos este ca toată lumea să mănânce, cu mâinile, chiar din 
mijlocul mesei.

ARTA MANIERELOR “DACĂ VREI CA ALŢII SĂ TE 
RESPECTE, RESPECTĂ-TE ÎN PRIMUL RÂND TU.” 

Baltazar Gracian
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,,Mulțumim pentru plăcuta reîntâlnire cu toți aceşti oameni minunați de aleasă dăruire sufletească! O zi memorabilă ce revine din istorie contopindu-se cu prezentul. 
Plecăciune şi respect minunați oameni truditori pentru Cultura noastră Românească! Cu gândul şi sufletul alături de truditorii pentru frumos şi autentic mulțumesc tuturor 
celor ce au făcut prin prezența lor o zi de adevărată sărbătoare!”, a spus doamna primar Maria Vasilescu.

Ceremonialul cultural-artistic festiv s-a mutat 
în fața Căminului Cultural din Țînțăreni unde  în-
treaga adunare a asistat cum” a căzut vălul ”de pe 
chipul de piatră  al Poetului, pentru ca Eminescu 
să iasă în lumina cu frumoasa-i înfăţişare de "tâ-
năr voievod cu păr de aur moale" şi înnobilat "cu 
izvoare ale gândirii şi cu râuri de cântări" (Epigo-
nii, 1870). 

Locuitorii din Țînțăreni îl aşteptau de multă 
vreme, cu bucurie şi recunoştinţă, pe Eminescu, ca 
pe un Luceafăr tânăr, aşezat măreţ pe soclul glo-
riei nealterate, printre valorile noastre supreme. 
Românii  au înţeles că poetul nostru naţional ne-a 
lăsat testamentar, prin opera sa, iubirea de ţară şi 
mândria de a fi român. Să ne amintim poezia "Ce-
ţi doresc eu ţie, dulce Românie", prin care poetul 
defineşte, cu iubire şi sensibilitate, patria natală, 
pe care o numea "Ţara mea de glorii, ţara mea de 
dor"... Cu Eminescu ne apărăm limba şi fruntăriile 
ţării, cultivând respectul pentru valorile naţiona-
le. Poetul şi creaţia lui s-au infiltrat de multă vre-
me în inimile cetățenilor comunei Țînțăreni deoa-
rece Mihai Eminescu  a locuit  în vara anului 1878 
la conacul Bălcescu –Mandrea din satul Floreşti 
,comuna Țînțăreni. De fapt, prin acest bust l-am 
adus pe Eminescu mai aproape de generaţiile de 
azi, a concluzionat în discursul rostit cu acest pri-
lej, Primarul comunei Țînțăreni, doamna Vasilescu 
Maria.

Au urmat  montajul literar–coregrafic ”NOI; 
EMINESCU şi UNIREA” în interpretarea elevilor  
şcolilor din Țînțăreni şi Floreşti  şi un program de 
dansuri populare al Ansamblului ”Flori de Joc”.
Manifestarea s-a încheiat cu Hora Unirii .


