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Ţînţăreni- poarta de intrare în Gorj

Se 

distribuie 

gratuit

Am văzut deja primii ghiocei, nerăbdători 
a-şi striga triumful asupra iernii. Spune sincer, 
nu asociezi un bucheţel de ghiocei cu chipul drag 
al cuiva care i-ar merita? Poate nu întâmplător 
sărbătoarea primăverii, cu zilele lui Mărţişor, 
vorbesc despre aceleaşi valori perene: iubire, 
frumuseţe, delicateţe, sensibilitate, renaştere şi 
dorinţă de viaţă. Ţi-ai închipui viaţa fără flori 
şi femei? Acasă, la muncă, pe stradă, oriunde 
ne-am afla, femeia mamă, fiică, soră sau bunică 
merită mai des un semn al preţuirii noastre. Fe-
meia merită mai mult măcar pentru faptul că 
are puterea să sfideze toate greutăţile vieţii pen-
tru a dărui viaţă şi a o purta spre veşnicie. 

O floare dăruită poate aduce un zâmbet, 
o strălucire în ochi şi o mare bucurie în sufle-
tul celei care o primeşte. Poate nu i-ai sărutat 
vreodată mamei sau bunicii mâinile bătătorite, 
poate nu i-ai mângâiat obrazul brăzdat, poate 
ai uitat să-i spui în cuvinte simple iubirea ce-i 
porţi, dar nu e târziu, o poţi face acum. O floare şi 
o îmbrăţişare vor crea acea emoţie inexprimabilă 
care-ţi va hrăni sufletul şi amintirile peste ani, 
când fiinţele dragi nu vor mai fi. Cu un mic 
gest de Mărţişor poţi dărui un întreg univers 

femeilor dragi din viaţa ta. Pune alături câteva 
cuvinte pornite din inimă şi mulţumeşte-le că-ţi 
fac viaţa mai frumoasă.

Atât de puţine au devenit momentele în 
viaţă în care mai găsim răgaz de a ne asculta 

unul pe celălalt, de a ne mărturisi simţămintele 
şi de a face gesturi tandre. Avem un an întreg 
la îndemână pentru a ne plânge de una, de alta, 

de viaţa tumultoasă care ne atrage în vârtejul 
său, de toate câte ni se întâmplă cu sau fără 
voia noastră, dar n-avem dreptul niciodată să 
uităm că suntem femei. Sunt atâtea zile în care 
ne amărâm existenţa şi nu înţelegem că fericirea 
nu înseamnă sacrificiul nostru zilnic. Pentru cei 
din jurul nostru trebuie să arătăm bine, să fim 
cochete, să avem mereu un zâmbet pe chip şi unul 
de rezervă în buzunar, să fim mereu proaspete 
şi vesele, să fim mămici perfecte, soţii ideale şi 
dacă se poate şi femei de succes. Mereu aşezăm pe 
ceilalţi printre priorităţi, mereu opţiunile noas-
tre depind de ce vrea lumea de la noi şi renunţăm 
la atâtea lucruri, cu credinţa că putem face 
noi lumea mai bună. Avem de clădit o carieră, 
cutreierăm cu ambiţie drumul dintre a fi, a dori 
şi a avea, ca în final să aşteptăm o privire caldă, 
de mulţumire că am reuşit să le facem pe toate, 
cu fruntea sus şi sufletul senin. Pentru toate as-
tea merităm din când în când un „mulţumesc”, 
un „te iubesc” sau o floare. Pentru tine, suflet 
feminin, am să mă rezum la un îndemn: draga 
mea, ai grijă de tine, de minte, trup şi suflet! 
Toate celelalte sunt efemere.

Primar, Maria VASILESCU

   Faptul că-ţi trăiesc părinţii, că-i poţi mângâia, că-i poţi vizita în zilele de sărbătoare, că poţi citi si 
simţi în privirea lor dragosta ce ţi-o poartă, este o minune! Minunea de-a fi! Zâmbetul unui copil, 
curcubeul, munţii, lumina, pomul înflorit, părul iubitei, mângâierea mamei..., fac parte dintr-un 
lung şir de minuni care pot transforma pustiul cosmic în zâmbet la îndemâna noastră.

EDITORIAL

Primavara, anotimpul renasterii, al trezirii la viata, ne aduce 
în prim plan ziua cea mai plina de feminitate, zâmbete si caldura 
sufleteasca - 8 MARTIE.

Cu ocazia acestei zile, Consiliul Local si redactia publicatiei 
ureaza doamnelor si domni-
soarelor sa fie mereu înconjurate 
de dragoste, tandrete, armonie si 
sanatate.

Azi uita cine ești și trezește-
te la viață o dată cu natura. 

Fii un fluture zglobiu și 
așeaza-te pe prima floare a 
purității. Ziua să-ți fie mai 
senina ca infinitul.

 La multi ani, floare  
a primăverii!
Primar, Maria Vasilescu
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

Pentru cetățean pentru comunitate
Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta  din data de  29.01.2016

1.Hotarare privind aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local pe sem.
II/2015.

2. Hotarare privind încasarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015.
3. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea Centrului de Consili-

ere şi Sprijin pentru părinţi şi copii ,,Orice copil contează” în anul 2015 şi aprobarea 
Planului anual de acţiune pentru anul 2016.

4.Hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată de asis-
tenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II/2015.

5.Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Compartimentului social 
şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei comunei Ţînţăreni în anul 2015.

6. Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ţînţăreni, dom-
nul Ştefan Iulian pentru a susţinere şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară Oltenia aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare care urmează să fie aplicate de către S.C. Compa-
nia de Apă Oltenia S.A. pentru întreaga Arie de Operare, conform aviului A.N.R.S.C.U.P. 
nr.332142/05.01.2016.

7. Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune sau de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001 pri-
vind venitul minim garantat în anul 2016.

8. Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
acordate în cadrul  Compartmentului Social şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatu-
lui de specialitate al primarului comunei Ţînţăreni.

9. Hotărâre privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor, taxelor, 
chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei Ţînţăreni de către persoa-

nele fizice, în anul 2016.
10. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ţîn-

ţăreni şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017 – 2019.

11.Hotărâre privind aprobarea programului de achiziţii publice pentru anul 2016.
12. Hotărâre scutirea de impozite şi taxe locale a veteranilor de război, văduvele 

veteranilor de război, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, clădirilor declarate 
monumente istorice şi amenzi ale persoanelor care au efectuat muncă în folosul co-
munităţii.

13. Hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli privind consumul de car-
buranţi pentru autoturismele şi utilajele care deservesc U.A.T. Comuna Ţînţăreni , pre-
cum şi precum şi costurile pentru convorbirile telefonice.

14. Hotărâre privind aprobarea devizului general pe rest de executat pentru ,,Bază 
sportivă în comuna Ţînţăreni”.

15. Hotărâre privind aprobarea bazei impozabile pentru anul 2016.
16. Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţelor anterioare.
17.Hotărâre  privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performan-

telor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2015.
18. Hotărâre privind analiza stadiului de  inscriere a  datelor in registrul agricol 

pentru anul 2015 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a  
datelor inscrise in registrul agricol.

19. Hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar al comunei Ţînţăreni a 
domnului Ştefan Iulian.

Frati crestini,

In epistola catre Efeseni,Apostolul neamurilor ne spune 
despre nunta:”De aceea ,va lasa omul pe tatal sau si  pe mama 
sa si se  va alipi de femeia sa si vor fi amandoi un trup.Taina 
aceasta mare este;iar eu zic , in Hristos si in Biserica “ (Efeseni 
5,31,32).” In acest sens ,predica Preafericitul Parinte Patriarh 
Daniel,trebuie inteleasa si cultivata legatura sfanta care exista 
intre taina familiei si taina Bisericii ca viata in comuniune.Fap-
tul ca Mantuitorul nostru S-a nascut in istorie din femeie ca un 
copil si a crescut intr-o familie ne arata de ce toti termenii fun-
damentali ai relatiilor spirituale in Biserica sunt imprumutati 
din familie:parinte spiritual,mama sau maica spirituala,frate 
si sora spirituala,fiu si fiica spirituala.Prin urmare ,fara taina 
familiei nu poate fi inteleasa nici taina Bisericii ca familie spi-
rituala a iubirii fratesti in Hristos ,Fiul Tatalui ceresc,nascut ca 
OM din Mama-femeie”.

Apostolul Ioan evanghelistul invata ca “Cel ce nu iubeste 
n-a cunoscut pe Dumnezeu ,pentru ca Dumnezeu este iubire”(I.
Ioan,4,8).Familia este prima comuniune de iubire a omului ,in-
tai a parintilor,apoi a copilului.Familia este adunarea tuturor 
madularelor intr-o singura inmanunchiere,care este iubirea 
slujitoare catre celalalt si catre Dumnezeu.Iubirea din familie 
pregateste pentru iubirea si slujirea seamanului,pentru iubi-

rea adevarului care este Isus Hristos Domnul.Vocatia de iubire 
si de slujire a familiei este marea sa virtute ,adevarul si puterea 
ei de a dainui.

Parintele Dumitru Staniloaie ne spunea:”Cred ca legatura 
intre barbat si femeie ,care produce un copil,nu este o legatura 
trupeasca,ci se traieste si in mod crestin,cu raspunderea aces-
tui act prin care dau nastere unui copil de care vor avea grija.Ei 
se angajaza reciproc  la toate grijile,la toate oboselile si la toa-
te eforturile pe care le va angaja rodul acestei iubiri...Se spune 
in Geneza << si vor fi amandoi un trup>>,dar trup aici nu are 
sens de trup material,ci vor fi amandoi o unitate.Spune unde-
va Sfantul Ioan Gura de Aur :<<Omul nu este intreg daca este 
numai barbat ,nu este intreg daca este numai femeie.Omul in-
treg este barbat si femeie.>>

Lumea de astazi vrea sa excluda Biserica si credinta din so-
cietate.Dar noi stim ca acolo unde nu este Dumnezeu nu mai 
exista nici om.Pierderea chipului lui Dumnezeu duce la pierde-
rea chipului omului si la dezumanizarea lumii.Indiviualismul 
si orgoliul libertatii egoiste ale societatii contemporane vrea 
sa impiedice afirmarea acestui chip.Adevarul fiintei umane 
este acela de a fi”dupa chipul si asemanarea”lui Dumnezeu 
(Facerea 1,26-27).Chipul adevarat al omului este deci asema-
nare si urmare a lui Hristos Domnul.Doar asa putem ajunge 
sa privim chipurile semenilor in adevar.Familia ‘’ biserica de 

acasa’’ ,cum a numit-o Sf.Ioan Gura de Aur,este astfel slujire a 
chipului celui adevarat al omului.

Mobilizati de credinta  noastra in Hristos si de datoria pe 
care o avem , de a lasa drept mostenire copiilor nostri o socie-
tate a respectului fata de viata si  familie, Coalitia pentru Fa-
milie a demonstrat o initiativa cetateneasca de revizuire a ar-
ticolului 48 alin.(1)din Constitutie ,in sensul urmator:Familia 
se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat 
si o femeie,pe egalitatea acestora,si pe dreptul si indatorirea 
parintilor de a asigura cresterea,educatia si instruirea copiilor.

Initiativa noastra de revizuire a Constiutiei vine in spijinul 
afirmarii credintei noastre ,in apararea temeiurilor crestine 
ale familiei si societatii.Chemarea la referendum a poporului 
este pe deplin intemeiata de gravitatea agresiunii impotriva 
familiei si a traditiei crestine milenare a poporului roman .A 
apara in acest mod familia in  Romania ,inseamna totodata 
a contribui la aparea intregii civilizatii europene crestine,care 
este astazi la un moment de cumpana.

Frati si surori,va rugam sa luati aminte la chemarea noas-
tra si sa dati ajutorul vostru la implinirea actiunii noastre co-
mune ,pentru a putea lasa copiilor nostri o lume  mai buna.

Vom merge si noi prin Parohie si va vom cere sprijinul.Va 
rog sa ne ajutati!

Doamne ajuta! Preot, Stiuca  Alexandru

Cuvânt pentru apărarea familiei

 “Fii fermier activ, depune cererea unică şi 
poţi obţine sprijin financiar”. “APIA te aşteaptă!”

Începand cu data de 01 martie   şi până 
la termenul limită de 16 mai 2016, fermierii 
îşi vor putea depune cererile unice de plată, 
fără penalităţi, la  Centrul Judeţean/Centre-
le Locale ale Agentiei de Plati si Interventie 
pentru Agricultura, în baza unei programări 
prelabile, urmată de informarea acestora pe 
bază de invitatie, în legătura cu data, ora, 
responsabilul cu gestionarea cererilor unice  
de plata   pe suprafata si   animale, în   anul 
2016, precum si documentele necesare ac-
cesării fiecărei scheme şi pachetele de sprijin 

financiar.
De asemenea, fermierii mai pot depune 

cererile unice  de plata  şi  în perioada 17 mai 
- 10 iunie, însă cu penalizări de 1% pentru fi-
ecare zi lucrătoare de întârziere.

Începând cu anul de cerere 2016, docu-
mentele care fac dovada utilizării legale a 
terenului şi care se prezintă la APIA, în con-
formitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. 
n) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 

2015-2020, sunt :
 Adeverinţa eliberată de unitatea admi-

nistrativ teritorială pe raza cărei  este situat 
terenul, conform modelului cadru, anexă 
nr.1, la OMADR. 234/2016 

 Copie conform cu originalul a contrac-
tului de închiriere/concesiune a suprafeţei 
agricole, încheiat între fermier şi unităţile 
administrativ teritoriale, după caz;

   Copie conform cu originalul a contrac-
tului de concesiune/arendă a suprafeţei 

agricole, încheiat între fermier si Agenţia 
Domeniilor Statului, denumită în continuare 
ADS, după caz; "

Totodată, vă informăm că, începând cu 
anul 2015, potrivit art.7 din OUG 3/2015, 
beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi, per-
soane fizice   şi/sau juridice care desfăşoară 
o activitate agricolă în calitate de utilizatori 
legali ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau 
deţinători de animale, potrivit legislaţiei în 
vigoare.

ANUNT
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Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu a fost unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a 
României.Chemarea lui Tudor a găsit un puternic răsunet în rândurile tarănimii.De prin toate satele Olteniei, cete de voluntari plini de entuziasm 

au pornit sa se adune sub steagul ,,domnului Tudor”, încredintati că îi cheamă însuși ,,glasul 
patriei.’’ In scurtă vreme , numărul lor avea sa crească considerabil.Grupuri de panduri  cutreierau 
satele,îndemnand la răscoală.
A fost de ajuns ca Tudor să dea semnalul , să 
spună: “ Veniți dară fratilor”, și – deși era vreme 
de iarnă- cete de panduri au si pornit spre  locul 
stabilit,împreună cu căpitanii lor.Dregătorii 
județelor nu puteau face altceva decat să 
informeze Divanul că proclamațiile ,,amagitorului 
“Tudor ,,au ridicat pe norod in picioare”, 
recunoscând însă ,totodată , că,,lucrarile lui nu se 
aseamana cu ale unui talhar”.Peste tot in drumul 
sau țăranii îl întâmpinau pe Tudor ca pe un 
eliberator , strigand cu entuziasm: “Traiască 
libertatea!” , “ Traiască Domnul Tudor!”

Tabăra de la Țînțăreni
Încă de la începutul lui februarie ,Tudor , își așezase tabăra la Țînțăreni.Localitatea aceasta 
fusese anume aleasă pentru concentrarea oastei
sale, întrucât prezenta o serie de avantaje,fiind situată, caz mai rar întâlnit,la confluența a cinci văi și 
totodată în centrul teritoriului Olteniei, deci un important nod de comunicație, ceea ce îi înlesnea mult 
aprovizionarea. Pandurii mai în vârstă cunoșteau bine locurile ,pentru că se mai adunaseră aici 
și altă dată , în trecutul război purtat împotriva otomanilor.Tudor rămâne la Țînțăreni peste trei 
săptămâni,timp în care însă
se reîmprospătează pregătirea militară a pandurilor și se rezolvă numeroase probleme de ordin 
organizatoric și disciplinar. Aici se completează
efectivele , se face instrucțiune conform unui program, se învață mânuirea armamentului. Acest poate 
prea lung popas într-un moment revoluționar mai avea și alte scopuri, printre care acela al unei
aprovizionări îndestulătoare întreținerii unei oștiri în continuă dezvoltare, al creării de stocuri în 
vederea marșului spre București, precum și nevoia imperioasă de a-și procura muniție. Vladimirescu 
avea experiență de comandant, dobândită în timpul războiului împotriva Turciei . Este de presupus 
că prezența sa permanentă în mijlocul pandurilor, grija față de ei , energia dovedită în toată 
activitate sa, se va fi răsfrânt pozitiv în pregătirea oastei revoluționare, care ajunge în timpul staționării la Țînțăreni la un efectiv de peste patru 
mii de panduri, cărora li se adăugau cei cinci sute de arnăuți călări comandați de Hagi Prodan și Dimitrie Macedonschi. De aici Tudor își întinde
stăpânirea asupra întregii Oltenii.Popasul acesta mai era determinat și de nevoia unei coordonări a marșului său spre București cu acțiunea 
militară a Eteriei și desigur a trupelor ruse ce erau așteptate s-o urmeze.

Miercuri  24. 02. 2016 un grup de copii pasionați ai 
istoriei si mai ales a istoriei localității noastre,coordonați 
de bibliotecar Ionescu Iuliana, au participat cu bucurie la 
comemorarea a 195 de ani de când Tudor din Vladimiri a 
pornit Revoluţia de la 1821 și a poposit în Țînțărenii 
Olteniei . La monumentul ” Tudor Vladimirescu” aceștia
au recitat poezii iar repertoriul acestora a cuprins piese 
folclorice închinate memoriei Pandurului , lucrări 
izvorâte din conştiinţa populară, care a văzut în 
revoluţionarul pandur un vajnic apărător al celor 
asupriţi.Este de datoria noastră să ne comemorăm
înaintaşii, mai ales că au trăit pe aceste meleaguri. 
Dumnezeu a binecuvântat pământul strămoşilor noştri, al nostru şi al generaţiilor care urmează!

DE REȚINUT!
• La vârsta de 18 ani ,Tudor s-a înrolat între pandurii mehedințeni,”după datina județului în care se născuse”.
• A luptat împotriva năvălitorilor turci ai lui Pazvantoglu,pașă de Vidin,nesupus sultanului,care efectua incursiuni de jaf în Oltenia.
• Tudor Vladimirescu a avut un rol hotărâtor în apărarea Bucureștiului de trupele lui Mustafa Bairactar.Domnul Constantin Ipsilanti i-a

acordat titlul de sluger,adică un boier de rang mic,în semn de recunoaștere a meritelor sale.
• Pentru vitejia sa arătată în războiul ruso-turc  i s-a acordat gradul de locotenent în armată ,ordinul rusesc al ”Sf.Vladimir cu spada”,un inel 

cu inițialele împăratului rus și calitatea de protejat al Rusiei.
• Românii din Transilvania îi ziceau ”domnul Tudoraș”și așteptau să vină cu ”oastea cea mare”să-i scape de stăpânirea străină a grecilor și 

austriecilor.
• Toate pasajele Proclamației de la Padeș aparțin lui Tudor:

”Nici o pravilă nu oprește pe om de a întâmpina răul cu rău!Șarpele când îți iasă înainte ,dai cu ciomagul de-l lovești,ca să-ți aperi 
viața.Dar pe 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 când să le fim robi?...Venți dar,fraților ,cu toții,cu rău să pierdem pe cei răi ,ca să ne fie nouă bine”.
Aceste cuvinte înflăcărate au constituit un adevărat manifest de război,căci ele au trezit  dorul răzbunării în miile de țărani strânși în jurul 
lui Tudor. 

• Tudor Vladimirescu a fost ucis în mai 1821,la marginea Târgoviștiei.Trupul său a fost a fost tăiat cu iataganele și aruncat într-o fântână 
părăsită. 
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Înţelepciunea unui  nou început
Iesirea din activitatea profesionala este insotita de bucuria si implinirea atingerii unui obiectiv  important in viata , ca persoa-

na respectiva  si-a facut ,,datoria  fata de sine si fata de societate”, poate chiar are un sentiment de libertate.

 In curand doamna Popii Cicilia , cunoscuta de aproa-
pe toti cetatenii comunei noastre se apropie de iesirea 
la pensie. Cu aceasta ocazie ,am rugat-o sa ne prezinte 
intreaga activitate profesionala.

,,Activitatea profesionala am inceput-o in anul 1980 
ca agent fiscal in cadrul Consiliului Popular al comu-

nei Tintareni.
In anul 1990 am fost transferata la Directia Gene-

rala a Finantelor Publice Gorj avand ca atributii prin-
cipale urmarirea si incasarea impozitelor de la bugetul 
de stat.

In anul 1999, ca urmare a modificarilor legislative 
fiscale, stabilirea, urmarirea si incasarea impozitelor  
si taxelor locale au fost date in competenta autorita-
tilor publice locale, unde au fost constituite compar-
timente de specialitate. In urma transferului in interes 
de serviciu aprobat, am fost angajata in cadrul Prima-
riei comunei Tintareni.

Am fost numita, odata cu aparitia Legii nr.188/1999 
privind Statutul functionarilor publici , pe functia pu-
blica de executie de referent, clasa III, unde am promo-
vat toate examenele de avansare in grad profesional.

In toata aceasta perioada  am cautat sa ma perfec-
tionez continuu, urmand  diferite cursuri de perfectio-
nare in vederea dezvoltarii profesionale si in interesul 

institutiei publice.
Mi-am continuat activitatea profesionala ca functi-

onar public in administratia publica locala , am par-
ticipat la dezvoltarea comunitatii din care fac parte si 
am fost mereu in slujba cetateanului.”

Noi toti ne gandim la dumneavoastra, si va uram tot ce 
este mai bun si mai frumos.

Pentru ca viata v-a daruit atat de  multe :copii si nepoti  
minunati,  un camin, o familie, prieteni, acum e momentul 
sa  continuati ascensiunea  si sa va indreptati energia ca-
tre un nou tel, ca-
tre un nou inceput 
care sa va aduca 
bucurie in viata.

Nu uitati ca 
orice sfarsit este 
baza unui nou in-
ceput plin de spe-
ranta.Prietenii si 
familia vor fi in-
totdeauna alaturi 
de dumneavoas-
tra.

Cu ocazia pensionarii 
va uram zile insorite, si 
cat mai mult timp liber ca 
sa va bucurati de viata!

Pensie lunga si fru-
moasa, doamna Cicilica!

  Colectivul 
Primariei comunei 

Tintareni

Pentru bunica ce-am dori? 
Sa fie sanatoasa. 
Si sa ne astepte-n prag mereu 
Cu vorba ei duioasa. 
Cu ochii stralucind de drag, 
Cand ne zareste-n  poarta, 
Iar cand o strangem la pieptul nostru, 
O lacrima ii scapa. 
Lui Doamne Doamne ne rugam: 
-Doamne, din cer, de sus, 
Vegheaz-o pe bunica noastra 
Ca o iubim nespus.

Există mai multe momente importante în viaţa unui om, dar acesta, al ieşirii la pensie, adică al dreptului la odihnă, recreere şi libertate absolută, este marcat de 
sensibilitate şi datorită încărcăturii emoţionale. Emoţiile vin din cauza despărţirii! Despărţirea de locul de muncă, de colegi, de un program exersat într-o viaţă.

Alexandra, Roberta, Oana,Gabriel

Ati strans in  buchetul vietii 
dumneavoastra ani frumosi 
alaturi de noi…ani in care am 
impletit o frumoasa colaborare 
concretizata intr-un sfert de 
veac de impliniri.

Cu bucuria si onoarea de a 
va fi fost colega, va doresc sa 
purtati cu aceeasi eleganta, ti-
nerete si intelepciune  anii care 
vin.

Pensionarea este rodul mun-
cii de o viata sa va bucurati de 
ea.Un nou drum pavat cu bucu-
rii si intarit cu sanatate!

Cu deosebit respect,  Primar, 
Maria Vasilescu



5

Deşi a spus „adio arme”, domnul Tudor Bocai 
rămâne un luptător.

”În urmă cu 35 de ani am trăit un moment de răscru-
ce al vieții mele, 
atunci când des-
tinul mi-a hărăzit 
să aleg profesia 
de polițist, una 
dintre cele mai 
nobile misiuni 
pe care viața ți-o 
poate oferi, pusă 
întru totul în sluj-
ba semenilor”.

După o viaţă 
de muncă în sluj-
ba comunităţii, 

în slujba cetăţeanului, nu aştept 
nici răsplată, nici recunoştinţă, 
pentru că mi-am făcut doar da-
toria. L-am ajutat pe cel care a 
greşit, atât cât mi-a permis legea, 
dar, mai ales, am făcut tot ce mi-a 
stat în putere pentru a-i determi-
na pe oameni să nu greşească.  
Zile şi nopţi la rând, adesea până 
la epuizare, am fost prezent aco-
lo unde m-a chemat datoria. 
Misiunea poliţistului nu se înca-

drează într-un interval de timp bine determinat, 
de opt sau zece ore. Misiunea se încheie numai 
atunci când ordinea a fost restabilită. Despre ade-
vărul acestor vorbe pot depune mărturie sute sau 
chiar mii de oameni. 

Nu mi-a fost ruşine să încalţ cizmele de 
cauciuc şi să muncesc în propria mea gos-
podărie, pentru a-mi susţine familia şi a-mi 
creşte cei doi copii cu care ma mandresc.  
Fără îndoială, oameni suntem, mai greşim, nu pu-
tem face pe voie tuturor. Pentru poliţist, obiectul 
muncii este omul. Se ştie că cel mai greu se lucrea-
ză cu oamenii. Ca atare, aplicarea legii nu este de-
loc o operaţie simplă, la fel cum nu este deloc uşor 
să ajuţi oamenii în slujba cărora eşti pus. Daca 
am gresit cu ceva de-a lungul acestor ani cat am 

muncit alaturi de 
cetatenii comunei 
Tintareni imi cer 
iertare mai ales ca 
niciodata nu am 
facut-o voit.Sa nu 
uitati ca si politis-
tii sunt oameni si sunt 
supusi greselii.Va mul-
tumesc tuturor pentru 
colaborare si intelegere.”

Al dv. sef post politie 
Bocai Tudor

Zilele trecute, Seful de post -agent prin-
cipal Tudor Bocai a îmbrăcat pentru ultima 
dată uniforma de poliţist. După o viaţă în 
slujba statului, în care a făcut cinste „unifor-
mei”, domnul poliţist a spus „adio arme”, dar 
asta nu înseamnă că nu rămâne un luptător.

“Felicitări pentru frumoasa carieră! Să 
aveti parte de sănătate în noua etapă a vie-
ţii dumneavoastra! Pensie luuuungă!”, “Să 
fie într-un ceas bun! Iar această nouă eta-
pă a vieţii să fie presărată cu multă, multă 

sănătate, linişte, fericire!”, “Să nu-va pară 
rău!Acum începeti să trăiti cu adevărat! Fe-
licitări şi să fiti sănătos!”, “Sănătate multă şi 
pensie cât mai multă! Respect pentru cei ce 
veghează la liniştea noastră.”, „Ati spus bun 
rămas anilor de activitate şi în acelaşi timp 
bun venit anilor de relaxare! Felicitari şi să 
va bucurati de toate”,

Primar, Maria Vasilescu  
şi  Consiliul Local Tînțăreni

  Chiar si in dificile momen-
te am simtit ca domnul Bocai 
Tudor ( seful nostru) isi  exer-
cita profesia cu demnitate si 
profesionalism, doua calitati 
pe care dumnealui le   mani-
festa atât de natural si firesc. 
Exigent nu doar cu el insasi, 
ambitios, a mentinut o cola-
b o r a -

re   în cadrul colectivului nostru la standarde înalte   printr-o 
manieră de lucru elegantă, prin colegialitate şi  nu in ultimul 
rand, al prieteniei.

 Am simtit cu totii, de-a lungul frumoasei perioade petre-
cute impreuna ca  are motivatia, capacitatea si puterea de a 
forma un trend din a trata munca cu seriozitate si implicare, 
dar mai ales am admirat cu toții, in tacere şi cu respect – mi-
nunatele virtuti ce alcătuiesc un portret al unui adevărat pro-
fesionist, un om de   o valoare nepretuita pentru colectivul 
nostru.

    Acesta este un prilej pentru realizarea unui bilanț. A venit 

timpul sa recunoastem nu doar merite-
le profesionale ale domnului Bocai în 
fața căreia ne înclinam  cu respect, o vi-
ata întreagă dedicata cu respect si de-
votament unei profesii. Dar şi meritele 
unui OM în adevăratul sens al cuvântu-
lui, pentru că, trebuie să recunoastem, 
prezenta  in colectivul nostru a influentat puternic viziunile fiecaruia despre viata.

    Zi de zi, ne-a demonstrat de nenumarate ori ca prietenia, compasiunea, buna-
intelegere, sustinerea sunt atribute ce nu se pot detasa 
de colegialitate.

 Ne-a demonstrat de fiecare data ca intr-un profesio-
nist de exceptie vegheaza intotdeuna un om cu o inima 
mare, un om cu personalitate frumoasa, iar noi colegii 
confirmam, daca mai este nevoie, ca personalitatile fru-
moase nu se pensioneaza niciodata!

Cu ocazia pensionarii va uram zile insorite, adieri de 
vant cand aveti nevoie de ele si sanatate ca sa va bucu-
rati din plin de viata.

  Colectivul politiei romane Tintareni
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Ziar înseamna adevar pentru o zi; revista, frumusete pentru o perioada
Fara pasiune, nu se poate realiza nimic si, mai ales, descoperirea adevarului. 
Pasiunea arde, este dinamica si duce la tinta. 
Pe noi ne-a dus...

Stimati cititori, 

În urmã cu noua ani,  am hotarât sa înfiintam 
un ziar al comunitatii noastre. Doream sa utilizam 
dreptul tuturor de a comunica între noi, de a ne in-
forma corect, de a nu minti, de a fi sinceri. si cum 
în comunitatea noastra de peste 5.000 de locuitori 
se-ntâmpla mereu ceva care intereseaza membrii 
acesteia, am pornit la drum.

Imposibil, ne spuneau cunoscutii. stiti cât aveti 
de lucru?

Recunosc, nu prea stiam noi cât avem de lucru. 
Dar... aveam multa pasiune si entuziasm. 

Si asa, am pornit la drum. Am aflat repede ca 
numai pasiunea si entuziasmul nu  sunt de ajuns. 
Pentru a scrie, trebuie, totusi, talent, pregatire pro-
fesionala, timp din timpul nostru liber. si mai tre-
buie ceva foarte important: cea ce spui, sa spui cu 
sinceritate, sa iubesti, întâmplarile si ideile

 Nu sa te joci. Numai cu seriozitate le vei putea 
transmite celorlalti fãcându-te înteles. 

Am solicitat sprijinul la intelectuali ai comunita-
tii. L-am primit. De la directorii de scoli, de la pro-
fesori si de la cucernicii preoti ai parohiilor comu-
nei. Trebuie sa  precizez ca tot ceea ce se face, este 
voluntar. Ziarul nu are nici un salariat. Nimeni nu 
este platit pentru munca la ziar. Numai tiparirea se 
plateste.

Deci, tuturor:
Sincere multumiri si succese în viitor, în slujba 

ziarului Editie speciala de Tintareni!

Se spune ca mama nu numai ca transmite via-
ta. Ea îsi învata copiii un limbaj, ea le încredinteaza 
agoniseala veacurilor, patrimoniul spiritual pe care 
ea însasi l-a primit în pastrare. Aceasta mica zestre 
de traditie, de concepte de mituri constituie toatã 
diferenta care îl separa pe om de animal.

   Înca o parte mai adauga scoala, o alta - biseri-
ca, apoi autoeducatia, societatea si mediul în care 
traiesti. Daca si noi am reusit sa adaugam o cât de 
mica particica educatiei pornita de la mama, ne 
consideram satisfacuti. Foarte satisfacuti.

 Dar lucrul cel mai important pentru noi ati fost 
si ramâneti Dumneavoastra, cititorii. Fara ca Dum-
neavoastra sa ne cititi informatiile din ziar, sa ne 
comentati cele  scrise în discutiile avute cu noi - 
atunci când ne vedem pe strada , munca noastra ar 
fi zadarnicã si trebuie sa o spun cu sinceritate, dar si 
cu satisfactie, ca întâmplari din acestea sunt multe. 
Unii spun: stiti, nu am spus chiar asa, altii întreaba 
de ce nu au primit ziarul, altii ne încurajeaza, iar al-
tii ne criticã. Concluzia mea este urmatoarea: Ziarul 
este citit de multi dintre noi si de cei care critica, si 
de aceia care aproba, si de aceia care se informea-
za, pur si simplu, cu ceea ce se petrece în comuna. 
Ziarul si-a atins obiectivul stabilit de noi la început 
de drum. De aceea, consider ca multumirile noastre 
trebuie îndreptate catre Dumneavoastra, cetatenii.

Le meritati cu prisosinta!
Multumim tuturor acelora care citesc ziarul Edi-

tie speciala de Tintareni si le uram sa fie lânga noi la 
cât mai multe  aniversari.

Cu deosebit respect, Primar, Maria Vasilescu

Ziarul local Editie speciala de Tintareni a ajuns 
la ceas  aniversar. Cu alte cuvinte, se împlinesc 
noua ani de când locuitorii din  Tintareni, Floresti, 
Chiciora si Arpadia beneficiaza  gratuit de aceasta 
publicatie, care apare lunar.

  Interesul de care se bucurã ziarul  Editie 
speciala de Tintareni se datoreazã subiecte-
lor diverse, importante si interesante, pe care 
le trateaza acesta. Aceasta  publicatie este, 
prin urmare, mult asteptatã si binevenitã în 
rândul tuturor cetatenilor comunei. Ziarul are ro-
lul

de a informa, în primul rând, cetatenii cu privi-
re la diverse aspecte de interes general, dar si de a 
mediatiza evenimentele sociale, culturale, artisti-
ce sau istorice prezente, trecute sau viitoare. Edi-

torialul trateaza, de regula, marile valori spirituale 
ale umanitatii si este scris si semnat întotdeauna 
de primarul comunei, doamna Maria Vasilescu.

   Publicatia cuprinde diverse rubrici: de actu-
alitate, administratie, învatamânt, sanatate, tra-

ditii, sport, adica tot ceea ce are nevoie un ziar 
în adevaratul sens al cuvântului..  De asemenea, 
cetatenii comunei sunt invitati sa intre în dialog 
cu primarul comunei Tintareni, prin intermediul 
rubricii Parerea ta conteaza .

    Prin intermedul acesteia,cetatenii au astfel 

ocazia sa primeasca raspunsuri din partea prima-
rului la întrebarile pe care îi preocupa, iar raspun-
surile date de primarul comunei Maria Vasilescu 
nu fac altceva decât atât sa explice anumite situa-
tii, cât si sa lamureasca în legatura cu problemele 

puse în discutie de cetatenii comunei.
    Editie speciala de Tintareni este un 

ziar care se adreseazã tuturor catego-
riilor sociale si tuturor segmentelor de 
vârstã. În contextul în care nu mai pu-

tin de patru localitatii fac parte din Administratia 
Comunei , ziarul este liantul perfect al locuitorilor 
acesteia, care le da cetatenilor sentimentul apar-
tenentei la o comuna unica, Tintareni.

( Colectivul de redactie)

Doamna Primar
Mă numesc ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

și aș vrea să știți următoarele lucruri: _______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAREREA TA CONTEAZĂ___________________________________________________________________________________________________doar dacă o spui !

A se completa, decupa și trimite la adresa: Primăria comunei Țânțăreni, județul Gorj!
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Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural cu-
noscut sub formã de aliment pur. În prezenta sucului 
sãu, germenii de rãceli, gripe si viroze nu au nicio sansã. 
Descompune flegma, combate infectiile, degajeazã si-
nusurile, bronhiile si plãmânii, scrie site-ul frunza-verde.
ro. Este o plantã atât de puternicã, încât, atunci când e 
aplicatã pe picioarele cuiva, intrã rapid în sânge si poate 
avea un efect benefic în plãmâni. O cataplasmã cu ustu-
roi pusã pe tãlpile picioarelor este foarte bunã pentru 
oprirea tusei si alungarea rãcelilor. Se face tocând câtiva 
cãtei de usturoi,amestecându-i cu putin untdelemn de 
mãsline si aplicând mixtura pe tãlpi. Oameni bolnavi de 

plãmâni ajunsi în pragul mortii, suferind de tot felul de 
maladii respiratorii(astm, emfizem si oribilele bronsite, 
alergii si abcese pulmonare), s-au vindecat si au lãudat 
aceastã plantã miraculoasã. Învinge germeni de care 
penicilina nici nu se atinge! În 1948, dupã ani întregi 
de cercetãri, oamenii de stiintã au confirmat, în sfârsit 
cu fermitate, "puterea de penicilinã" a usturoiului, izo-
lând diversele substante din el. Alliina, prima substantã 
izolatã, avea efect contra germenilor care cauzeazã in-
toxicatia cu salmonella, dizenteria si contra stafilococi-
lor care provoacã furunculele si ulceratiile purulente ale 
pielii.

ANTIBIOTIC NATURAL CONTRA RĂCELII ŞI NU NUMAI !

Fiind semnul ortografic cu cele mai multe functii în 
scrierea cuvintelor, cratima ridicã tot mai multe pro-
bleme în rândul vorbitorilor. Cel mai adesea, acestia 
întâmpinã dificultãti la atasarea cu/fãrã cratima a arti-
colului sau a desinentei la cuvintele împrumutate, re-
spectiv la cuvintele greu flexionabile, fiind, probabil, 
indusi în eroare de multitudinea de variante prezente 
inclusiv în cadrul publicatiilor de prestigiu.Conform 
DOOM2 (Dictionarul ortografic ortoepic si morfologic 
al limbii române), una dintre functiile cratimei este de a 
lega articolul hotarât enclitic (atasat de cuvânt, facând 
corp comun cu acesta) sau desinenta de cuvintele greu 
flexionabile, în cazul: numelor literelor si sunetelor: x-ul, 
x-uri ;substantivelor provenite din numerale cardinale 
notate cu cifre: 10-le, 11-le etc. În cazul împrumuturi-
lor si numelor de locuri, atasarea desinentei, articolului  

se face cu  ajutorul cratimei doar daca finala acestora 
reprezinta deosebiri intre scriere si pronuntare. Astfel, 

cuvinte precum bleu, dandy, show vor avea urmatoa-
rele forme:bleu-ul; dandy-ul, pl. art. dandy-i (nu dandi, 
pl.art. dandii); show-ul, show-uri.

Atunci când împrumuturile, chiar neadaptate sub 
alte aspecte, sunt terminate in litere din alfabetul limbii 
romane pronuntate ca in Limba Romana, se recomandã 
atasarea fara cratima a articolului sau a desinentei. Ast-
fel, vom avea: clickul, clickuri ( nu clickul, click-uri); tren-
dul, trenduri ( nu trendul, trend-uri);boardul, boarduri( 
nu board-ul, board-uri). Prin urmare, variante precum 
motto-ul sau mouseul sunt incorecte, variantele corec-
te fiind mottoul, pl. mo - ttouri (pentru cã finala este o 
literã din alfabetul limbii române si e pronuntatã ca în 
limba românã) si mouse-ul, pl. mouse-uri ( pentru cã 
pronuntia este maus, iar scrierea diferã).

CRATIMA – Cuvinte greu flexionabile. Împrumuturi

 PASTRAV CU LEGUME LA CUPTOR
Ingrediente:

-1 kg de faina;
-3 oua;
-125 gr zahar;
-450 ml lapte
-2 pliculete drojdie uscata /50 gr drojdie 

proaspata;
-50 ml ulei;
-o lingurita sare;
-coaja de la o lamiae;
-1 esenta de vanilie;

Pentru sirop:
-300 ml apa;
-150 zahar;
-o esenta de lamaie;
-coaja de la o portocala;
Pentru decor miere de albine si nuca ma-

cinata;
Preparare:

Se amesteca drojdia cu doua linguri de za-
har si se adauga putin lapte apoi se adauga 
cate putina faina amestecand contiuu pana 
cand devine ca o smantana groasa, se aco-
pera cu folie alimentara si se lasa sa creasca 
15 minute, intre timp se pune faina intr-un 
lighean. Se amesteca ouale cu zaharul ramas, 
se incalzesta laptele, sa fie caldut nu fierbinte, 
peste faina se pune maiaua (drojdia crescuta), 
ouale batute cu zaharul, sarea, esenta, coaja 
de lamaie, si se incepe framantarea adaugand 
cate putin lapte pana se incorporeaza tot lap-

tele, la sfarsit se pune si uleiul, se acopera cu 
folie alimentara si se lasa la loc cald la dospit 
circa 1 ora. Dupa o ora se iau bucati din alu-
at mari cam cat o minge de tenis de camp, se 
face un sul lung si i se da forma de 8, se pun 
in  tava  tapetata cu hartie de copt, se umple 
tava cu opturi din aluat, se acopera din nou cu 
folie alimentara si se mai lasa la crescut inca 
20-30 minute la loc cald, se ung cu ou batut 
cu putin lapte si apoi se baga la cuptor deja 
incalzit, se coc la foc moderat. Siropul se pune 
pe foc apa cu zaharul si coaja de portocala si 
esenta de lamiae, se fierbe apoi se lasa la ra-
cit, cand mucenicii calduti se ung cu sirop,ai 
bagati doar cu fata repede in sirop si ai scoa-
teti imediat apoi ii ungeti cu miere si presara-
ti nuca macinata.

Reteta mucenici

MOD DE PREPARARE:
Legumele spălate, se taie în diverse forme, după preferinţe şi se 

aşează într-o tavă în care se pune ulei de măsline astfel încat să acopere 
fundul tăvii şi adaugăm condimente după gust. Alături de legume se 
pune peştele sărat şi condimentat.Se adaugă apă astfel încat toate le-
gumele să fie acoperite şi să se poată pătrunde. Se bagă la cuptor pen-
tru 30 de minute la 180 de grade. Se poate servi cu iaurt sau smântână.
Poftă mare!

-un kg file pe păstrăv
-o ceapă
-un ardei gras
-trei cartofi
-doi morcovi
-o roşie

-cinci bucheţele de brocoli
-ulei de măsline
-busuioc
-salvie
-sare
-piper

INGREDIENTE:
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In comuna noastra, unde oamenii se gospodaresc, am 
dat de doua familii, « una mai mandra ca alta », « una mai 
vrednica ca alta», iar priceperea, harnicia si cinstea le ca-
racterizeaza. 

Doua familii deosebite, cu mare dragoste pentru pa-
mant, pentru roadele acestuia si pentru gospodaria pe 
care o detin, care stiu « sa lupte din rasputeri » pentru ca 
niciun metru de teren sa nu ramana necultivat sau nein-
tretinut, cinstite, corecte, oneste si truditoare pe ogoare, 
care nu-si afla astamparul si alinarea pana nu- si « pun la 
punct » randuiala  din gospodarie.

Vor sa fie primii pe piata cu legume proaspete si 
sanatoase si deja au primele roade.Este cazul familiei 
Nitoaica Marcel si Maria care se bucura ca in solar au ra-
sarit deja legumele.(salata verde, ceapa, usturoi, marar, 
patrunjel).

  De toata gospodaria se ocupa cu placere si pasiune 
dimineata si seara tarziu, deoarece fiecare membru al fa-
miliei are serviciu.In timpul liber fiind ajutati si de copii. 
Fiul cel mare fiind Agent de politie in judetul Tulcea,iar 
cel mic student in anul III la Facultatea de Informatica 

si Automatica Craiova ,de asemenea avand si el un job. 
Dupa recoltarea salatei, urmeaza semanarea rasaduri-
lor de legume: rosii, ardei de toate soiurile,vinete,varza, 
castraveti.

Persoanele multumite de recolta obtinuta prin plan-
tarea rasadurilor, cumparate de la aceasta familie mi-
nunata se reintorc cu mare placere an de an. Oricine 
doreste sa se hraneasca cu legume crescute sanatos si 
la preturi acceptabile pot achizitiona direct de la pro-
ducator.

GOSPODARI ȘI OAMENI DE ONOARE

Asa cum v-am obisnuit deja, in 
editia de  anul trecut azi va prezen-
tam  aceeasi  familie de oameni gos-
po dari-Familia Mocircioiu Ion si 
Marcela(Mirela) o familie frumoasa, 
harnica si primitoare , ajutati de pa-
rinti si copii sunt un  exemplu bun de 
urmat pentru locuitorii nostri.

   Flori multe culori si miresme care 
te duc cu gandul la primavara.Asa se 
poate descrie ce se gaseste la Sera fa-
miliei .

Au muncit toata toamna si 
iarna, ca atunci cand natura re-
invie totul sa fie pregatit.Se pot 
gasi o multime de sortimente de 
flori, culori diferite , toate cres-
cute cu atentie si pasiune.

Oricine doreste sa achizitio-
neze la preturi  mai mult decat 
acceptabile flori o poate face li-
nistit. Familia este pregatita sa 

onoreze orice cerinta.
  Florile achizitionate reprezinta 

cea mai ieftina metoda de a va infru-
museta locuinta sau propria gradina. 
Mai mult pe langa faptul ca un ase-
menea loc este la indemana oricui 
acolo puteti gasi cele mai deosebite si 
diverse sortimente de plante.

Pe parcursul ierni s-a asigurat ne-
cesarul de material: pamanat, ghi-
veci, butasi, seminte. Din cate s-a ob-

servant la fata locului nu este o 
meserie foarte usoara, trebuie sa 
ai locul sa faci investitia necesara 
pentru cele mai bune conditii de 
dezvoltare a florilor si alte secre-
te care nu ne-au fost dezvaluite. 
Cu toate acestea se pare ca toata 
munca se merita din punct de ve-
dere financiar.

  Toate florile din imagine sunt dez-
voltate   si gata pentru a fi cumparate.

Cand veti cumpara un ghiveci cu 
flori sa va amintiti cat timp si munca 
a fost depusa pentru un singur exem-
plar. Toata familia este implicata in 
afacere, si adevarata munca incepe 
inca din luna august cand sunt  plan-
tate rasadurile. ,,Nu e usor deloc. E 
foarte greu, dar e frumos!” ne expli-
ca doamna Mirela. Floarea trebuie sa 
iasa si sa se deschida la timp si nimic 

nu se lasa la voia intamplarii “totul 
trebuie sa mearga ca la carte, altfel 
floarea nu ajunge la timp la vanzare.”

Recomandam cetatenilor aceste 
exemple si asteptam sa fim invitati si 
de alti cetateni pentru a evidentia,ca 
de fapt cele doua familii nu sunt excep-
tii, ci comuna se mandreste ca are ase-
menea gospodari.

Ii felicitam si le uram multa sanatate 
si putere de munca !

   PRIMAR, Maria Vasilescu

Paradisul Florilor
- Familia Mocircioiu Ion și Mirela -


