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Ţânţăreni- poarta de intrare în Gorj
Se 

distribuie 

gratuit

FIE CA LUMINA ÎNVIERII MÂNTUITORULUI SĂ VĂ INUNDE CASA ŞI SĂ VĂ 
ADUCĂ NUMAI ARMONIE, FERICIRE ŞI MULTĂ IUBIRE. HRISTOS A INVIAT!

Iubiţi credincioşi,
În preajma Sărbătorii Pascale, îndemnul  

nostru este de aducere a bucuriei ,prin cuvânt 
și faptă bună, în casele celor orfani, bolnavi, 
bătrâni, săraci, îndoliați și singuri, astfel încât 
ei să simtă că iubirea jertfelnică a lui HRISTOS 
CEL RĂSTIGNIT ȘI ÎNVIAT pentru mântuirea 
lumii este izvor de lumină, de pace și de bucurie.

Fie ca lumina Învierii să lumineze viaţa şi 
gândurile tuturor!

Preoții Parohi  ai comunei Țânțăreni: Verdeși  
Nicolae, Radu Marian, Tudor Matei; Preot pen-
sionar Știucă Alexandru; Preot Slujitor Spătaru 
Ionuț Gabriel.

Învierea Domnului sau Sărbătoarea de 
Paște este una dintre cele mai mari săr-
bători religioase ale anului care constituie 
fundația de bază a credinței și a Bisericii 
creștine. Fără Învierea lui Isus creștinismul 
nu s-ar fi răspândit și nu ar fi fost crezut, 
iar Biserica nu s-ar fi format, lumea rămâ-
nând păgână.

La câteva zile după intrarea triumfală 
în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat, 
chinuit și răstignit, a murit pe cruce și a fost 
pus în mormânt. După trei zile, duminica 
dimineața, El a Înviat pentru mântuirea 
neamului omenesc.

Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel 
bucurie, lumină și speranță. Credincioșii 
din întreaga lume primesc marea sărbătoa-
re a Paștelui cu iubire, împlinire sufletească 
și veselie.

În cele trei zile ale Învierii ard în 
văzduh trei candele mari, ce nu le vede 
nimeni.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 

credincioşii merg la biserică pentru a primi 
lumina lui Hristos.  Toţi creştinii trebuie să 
fie prezenţi  în Sfânta Biserică, de unde vor 
primi cele mai frumoase şi binecuvântate 
daruri, iar apoi, cu aceste daruri duhov-
niceşti, fiecare să îşi lumineze casa sa. De 
aceea şi luăm în candelele noastre Lumina 
Învierii şi o ducem fiecare la casa noastră. 

De asemenea, Sărbătoarea Paștelui este 
și un prilej de reuniune cu membrii famili-
ei, când se lasă deoparte grijile și problemele 
de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptă către 
fapte bune și recunoștință.

Superstițiile zilei de Paște sunt pe cât de 
multe, pe atât de diverse și de surprinză-
toare. Acestea se referă în principal la vre-
me, sănătate, noroc, spor și belșug. Se spune 
despre vremea din ziua de Paște că dacă 
va ploua, atunci până la Rusalii va fi tot 
ploios, iar de va bate grindina în ziua de 
Paște, atunci anul va fi mănos.

Dacă vrei să-ți afli norocul păstrează oul 
fiert, sfințit în ziua de Paște, până la Paștele 
următor. Atunci sparge-l: de va fi gol, n-ai 
noroc, de va fi plin, ești cu mare noroc.

Din vremuri de demult se mai crede că 
cine se naște în ziua de Paște va fi un om 
norocos pentru tot restul vieții. 

HRISTOS A ÎNVIAT!

Învierea, izvor de 
lumină, pace și bucurie
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

Pentru cetăţean, pentru comunitate!

1. Depunerea jurământului de că-
tre consilierul local validat în baza în-
cheierii nr.27/10.03.2021, privind pe 
Perețeanu Ileana Geanina, înscrisă în lis-
ta supleanților pentru funcția de consi-
lier local, din partea Partidului Național 
Liberal.

2. Informare privind probleme-
le ridicate la întalnirea cu cetățenii în 
trim.I/2021. 

3. Informare privind pregatirea pen-
tru declansarea campaniei agricole de 
primavară.

4. Hotărâre privind aprobarea ordinii 
de zi.

5. Hotărâre pentru aprobarea proce-
sului verbal al ședinţei anterioare. 

6. Hotărâre pentru aprobarea ale-
gerii președintelui de ședinţă pentru 3 
luni. 

7. Hotărâre pentru aprobarea grafi-
cului de ședinţă pe trimestrul II /2021

8. Hotărâre privind stabilirea 
componenței echipei mobile și a proce-
durii pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică. 

9. Hotărâre privind aprobarea pla-

nului anual de perfecţionare al funcţi-
onarilor publici din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei 
Țânțăreni și a serviciilor publice aflate în 
subordinea Consiliului Local al comunei 
Țânțăreni, pentru anul 2021

10. Hotărâre privind aprobarea ra-
portului primarului asupra situației 
gestionării bunurilor și inventarierea 
patrimoniului UAT comuna Țânțăreni la 
sfârșitul anului 2020.

11. Hotărâre privind aprobarea pro-
gramului de măsuri de protecția me-
diului și de gospodărire al comunei 

Țânțăreni pentru anul 2021.
12. Hotărâre privind aprobarea Pla-

nului de lucrări pe anul 2021 cu utila-
jele aflate în dotarea Consiliului Local 
Țânțăreni.

13. Hotărâre privind aprobarea Pla-
nului de măsuri de colectare selectivă 
a deșeurilor reciclabile provenite de la 
populație și agenții economici, pe anul 
2021 în comuna Țânțăreni, județul Gorj.

14. Alte proiecte de hotărâre necesa-
re și oportune.

15. Probleme curente ale administra-
ţiei publice locale.

Potrivit documentului adoptat de Guvern, în noap-
tea de Înviere sunt ridicate restricțiile de circulație. Ast-
fel, românii vor putea merge la slujbă 
și pot circula până la ora 5 dimineața. 
Totodată, Guvernul a prelungit pro-
gramul magazinelor până la ora 20:00 
în localitățile unde rata de incidență 
nu ar fi permis ca acestea să fie des-
chise după ora 18:00, însă doar pentru 
zilele de vineri 23 aprilie și în Vinerea 
Mare, pe 30 aprilie.

”Prin excepţie de la prevederile 
alin. (3) și (4), în zilele de 23 aprilie și 30 
aprilie 2021, operatorii economici care desfășoară ac-
tivităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise 
și/sau deschise, publice și/sau private, își pot organiza 
și desfășura activitatea în intervalul orar 5,00-20,00. 
În intervalul orar 20,00-5,00, operatorii economici pot 

activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activi-
tate de livrare la domiciliu”, se arată în anexa Hotărârii 

de Guvern.
Precizăm faptul că  măsurile de 

siguranță trebuiesc respectate de 
fiecare participant la Înviere. Fiecare 
credincios trebuie să poarte masca 
de protecţie și să păstreze distanţa 
socială.„Slujba de Înviere la Biserica 
Ortodoxă începe obligatoriu afară. 
După vreo 40 de minute ar fi partea 
a doua a slujbei, care se desfășoară 
în interior, cu respectarea distanței 

între participanți, iar cei care nu vor încăpea în interi-
or, pentru că sunt și biserici mici, vor participa la restul 
slujbei tot afară.”, a spus Ionuț Gabriel Corduneanu, 
vicar administrativ patriarhal. Slujbele din săptămâna 
mare se vor desfășura până la orele 21,00.

Convocat  în ședința  de lucru ordinară în data de 26.02.2021 ,Consiliul local 
Țânțăreni a dezbătut,votat și aprobat următoarele normative locale: 

1. Hotărâre pentru aprobarea procesului 
verbal al ședinței anterioare.

2. Hotărâre privind aprobarea execuției 
bugetare pe anul 2020.

3. Hotărâre privind aprobarea Planului de 
acțiune privind serviciile sociale administra-
te și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
Comunei Țânțăreni pentru anul 2021.

4. Hotărâre privind schimbarea reprezen-
tantului legal al comunei Țânțăreni ,județul 
Gorj în Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Amaradia–Gilort-Olteț.

5. Hotărâre privind constarea încetării de 
drept ,înainte de expirarea duratei normale 
,prin demisie,a mandatului de consilier local 
al domnului Boiangiu Ion, ales local pe lista 
de candidați a Partidului Național Liberal și 
declararea ca vacant a locului deținut de aces-
ta în Consiliul Local al comunei Țânțăreni.

6. Alte proiecte de hotărâre necesare și 
oportune.

7. Probleme curente ale admi nistrației pu-
blice locale.

Convocat  în ședința  de lucru  ordinară în data de 31.03.2021,Consiliul local 
Țânțăreni a dezbătut ,votat și aprobat următoarele normative locale: 

Ce reguli trebuie să respecte românii în 
noaptea de Înviere

SECRETAR GEN.  - CIOBANU CRISTIAN-ȘTEFĂNEL:

 Luni:13,30-14,30;
 Marți: 13,30-14,30;
 Miercuri: 13,30-14,30;
 Joi: 13,30-14,30;
 Vineri: 11,00-12,00.

VICEPRIMAR- PEREȚEANU ANTONICĂ –GABRIEL:

 Luni:14,30-15,30;
 Marți: 14,30-15,30;
 Miercuri: 14,30-15,30;
 Joi: 14,30-15,30;
 Vineri: 12,00-13,00.

PRIMAR –CIUTUREANU ROBERT-MARIAN: 

 Luni:15,30-16,30;
 Marți: 15,30-16,30;
 Miercuri: 15,30-16,30;
 Joi: 15,30-16,30;
 Vineri: 13,00-14,00.

Având în vedere dorința 
manifestată de  dumneavoastră 
de a desfășura  activități sportive  
în incinta  Sălii  de Sport ”Tudor 
Vladimirescu” din localitatea 
Țânțăreni  sau în cadrul  Bazei  
Sportive din localitatea Florești, 
vă informăm că acest lucru va 

fi posibil numai  respectând  
cu  strictețe măsurile de bază 
privind protejarea împotriva 
COVID-19.  Informații legate 
de modul în care se pot folosi  
(închiria) aceste spații se pot 
obține la sediul Primăriei din 
com. Țânțăreni, sat Țânțăreni, 

str. Tudor Vladimirescu, nr.123, 
județul Gorj  sau la telefon: 
0253/473108.

Vă așteptăm cu drag! Pentru 
mai multe detalii vă rugăm să vă 
adresați  domnului viceprimar 
Perețeanu Antonică-Gabriel .

 

Program de audiențe:  

PROGRAM DE LUCRU
PRIMĂRIA COMUNEI ȚÂNȚĂRENI

LUNI – 8,00 – 16,30;
MARȚI – 8,00 – 16,30;
MIERCURI – 8,00 – 16,30;
JOI – 8,00 – 16,30;
VINERI – 8,00 – 14,00 .

STIMAȚI CETĂȚENI,
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Ca țară cu cele mai multe și printre 
cele mai mici exploatații agricole, Ro-
mânia deține circa 33% din numărul 
total de exploatații agricole din Uni-
unea Europeană, cu o dimensiune 
medie de circa 3,6 ha/ exploatație, 
cu mult mai mică decât dimensiu-
nea medie de la nivelul uniunii, de 
16,6 ha/exploatație, importanța re-
zultatelor recensământului agricol 
devine evidentă pentru fundamen-
tarea Politicii Agricole Comune care 
să asigure țării noastre un sector 
agricol competitiv și durabil. Date-
le vor permite urmărirea și a unor 
indicatori statistici de agri-mediu 
care măsoară impactul agriculturii 
asupra mediului. Astfel, se vor putea 
susține dezbateri cu privire la o serie 
de politici, inclusiv politica agricolă 
comună, politica de dezvoltare rura-
lă, politicile de mediu și așa-numitul 
acord verde. De asemenea, datele 
vor contribui la identificarea și afla-
rea răspunsurilor la o gamă largă de 
probleme structurale care ar putea 
ajuta la elaborarea politicilor, cum 
ar fi: Cine va face agricultură în viitor 
având în vedere structura pe grupe 
de vârstă a fermierilor? Câte femei 
mai lucrează în agricultură? Dispar 
fermele familiale? Devine agricultu-
ra dominată de marile întreprinderi? 
Există o creștere a ponderii agricul-
turii ecologice? Cum influențează 
agricultura atât în mod pozitiv cât 
și negativ mediul? Cum se schimbă 

metodele de producție?
CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GE-

NERAL AGRICOL? Recensământul 
Ge neral Agricol este o acţiune de 
mare anvergură care va asigura infor-
maţiile complexe și datele statistice 
pentru realizarea unui tablou exha-
ustiv al caracteristicilor structurale 
ale exploatațiilor 
agricole necesa-
re fundamentării 
programelor și 
politicilor agrico-
le și de dezvoltare 
rurală. Legislaţia 
europeană refe-
ritoare la structu-
ra exploatațiilor 
agricole și reco-
mandările Orga-
nizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Ali-
mentaţie și Agri-
cultură (FAO) 
prevăd organiza-
rea și efectuarea 
de recensăminte generale agrico-
le la intervale de 10 ani. Datele și 
informațiile vor fi colectate de la uti-
lizatorii suprafețelor agricole și/ sau 
deținătorii de efective de animale. 
Conform metodologiei Uniunii Eu-
ropene, la toți indicatorii referitori la 
suprafețele agricole se aplică prin-
cipiul utilizării, iar la cei referitori la 
efectivele de animale se aplică prin-
cipiul proprietății. Datele vor fi co-

lectate la nivelul întregii exploatații 
agricole indiferent în câte locații uti-
lizează suprafețe agricole sau deține 
efective de animale.

CÂND SE DESFĂȘOARĂ? Colec-
tarea datelor se efectuează în peri-
oada 10 mai - 31 iulie 2021. 

CUM SE DESFĂȘOARĂ? Interviu 
față în față cu ca-
pul/șeful explo-
ataţiei agricole 
cu și fără perso-
nalitate juridică, 
după caz, sau cu 
o altă persoană 
din cadrul aces-
teia care poate 
furniza informa-
ţiile solicitate, 
prin intermediul 
unui chestionar 
electronic insta-
lat pe un echipa-
ment informatic 
portabil. 

CINE ORGANIZEAZĂ RECENSĂ-
MÂNTUL GENERAL AGRICOL? Pre-
gătirea, organizarea și efectuarea 
recensământului se realizează de 
către Institutul Naţional de Statisti-
că, Ministerul Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale și Ministerul Afacerilor 
Interne împreună cu structurile teri-
toriale din subordinea acestora, sub 
coordonarea și controlul Comisiei 

Centrale pentru Recensământ, cu su-
portul tehnic al Serviciului de Teleco-
municaţii Speciale.

DE CE ESTE IMPORTANT? Re-
censământul General Agricol 2020 
va evidenţia schimbările intervenite 
de la Recensământul General Agri-
col 2010, referitoare la caracteris-
ticile structurale ale exploatațiilor 
agricole, în ceea ce privește situația 
suprafețelor agricole utilizate, a 
suprafețelor aflate sub restricţii de 
mediu, a efectivelor de animale și 
adăposturile pentru animale, a per-
soanelor care au lucrat în agricul-
tură, măsurile de dezvoltare rurală, 
etc. Rezultatele Recensământului 
General Agricol trebuie să răspundă 
atât cerințelor europene pentru res-
pectarea criteriilor de comparabili-
tate internaţională, cât și cerințelor 
naționale, asigurând informații care 
vor fi utilizate de către decidenți po-
litici, cercetători, fermieri și publicul 
larg, pentru a înțelege mai bine sta-
rea și structura sectorului agricol și 
impactul agriculturii asupra mediu-
lui. Recensământul va furniza indica-
tori statistici pentru monitorizarea și 
evaluarea Politicii Agricole Comune 
care, în anul 2018, a sprijinit fermie-
rii europeni cu 58,82 miliarde euro, 
sumă ce a reprezentat aproape 40% 
din bugetul global al Uniunii Euro-
pene.

Pentru cetăţean, pentru comunitate!
În perioada 10 mai-31 iulie se desfășoară Recensământul General Agricol. După cum știți RGA este o operațiune statistică pentru co-

lectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura exploatațiilor agricole – principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și 
deținerea animalelor. În perioada , mai sus menționată, un recenzor va veni la poarta dumneavoastră pentru a colecta datele despre 
exploatația agricolă pe care o dețineți. Mai multe detalii găsiți :https://insse.ro/cms/ro/RGA2020.

 Ordinul ANRE nr. 178/2020 prevede    
că lucrările de racordare la rețeaua de 
gaze naturale  "sunt  finanțate de către 
OSD - operatorul sistemului de distribuție 
a gazelor naturale - n. red." 

Astfel, din regulament, pașii sunt:
Dacă ești interesat iată ce trebuie să 

faci: mai întâi trebuie depusă cererea de 
racordare la rețeaua de distribuție a ga-
zelor  (la Primărie –serviciul urbanism). 
Ea este însoțită de următoarele:

- copie C.I/B.I – în copie ;
- act de proprietate: contract vânza-

re-cumpărare, act de moștenitor etc. – 
copie ;

- plan de situație al casei – copie;
- plan de încadrare în zonă – copie;
- autorizație de construire – copie ;
- planurile cadastrale;
- acordul proprietarilor care sunt 

conectați la rețeaua stradală

Pentru persoanele fizice, NU se per
cepe tarif de analiză a cererii de racor
dare

După depunerea cererii de racorda-
re, va avea loc evaluarea acesteia, urma-
tă de stabilirea soluţiei tehnice pentru 
realizarea obiectivului sau conductei 
necesare racordării și a racordului, pro-
iectarea și execuţia lucrărilor, dar și re-

cepţia și punerea în funcţiune.
Însă „gratuitatea” racordării nu va 

costa chiar nimic. Asta pentru că opera
torul care a suportat costurile racordă
rii la gaze își va putea recupera ulterior 
banii prin tarifele de distribuţie, mai 
stabilește ordinul ANRE. Tariful de dis-
tribuţie este o componentă din factura 
finală la gaze și este stabilit la intervale 
regulate de către ANRE. La final, tariful 
de distribuţie are un impact direct asu
pra preţului pe care îl plătim pentru a 
beneficia de gaze.  Așadar, ce se va în-
tâmpla este că atunci când un consuma-
tor sau mai mulţi vor cere operatorului 

să îi extindă reţeaua până la poartă, cos
tul acestei lucrări se va duce în tariful 
de distribuţie al acelui operator, care 
se va majora.

Cum vă branșați, gratis, la gaze
Racordarea consumatorilor casnici la rețeaua de gaze este gratuită, iar acum ANRE a publicat și regulamentul, pentru ca fieca

re persoană să știe ce are de făcut. Reamintim că, indiferent unde e locul de consum, branșarea se face în cel mult 90 de zile. 
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„Apleacă-te brad frumos/Când cobori pe munte 
jos/Murmurați și voi izvoare /Că trece Tudor căla-
re…”

În urmă cu 200 de ani, din Gorj, din Oltenia, 
pornea Revolutia de la 1821, Tudor Vladimirescu 
a fost o figură emblematică pentru istoria Țării 
Românești la începutul secolului al XIX-lea, fiind 
conducătorul Revoluției de la 1821 și al panduri-
lor. S-a născut în satul Vladimir (jud. Gorj), într-o 
familie de ţărani liberi, în anul 1780 .Contempo-
ranii lui Tudor Vladimirescu l-au descris ca fiind 
sobru, posomorât și aspru, toată înfăţișarea lui 
având„un aer de comandir”. Era, însă, respectat de 
soldații săi. Pentru Tudor cel din Vladimir ,,PATRIA 
ERA NORODUL, NU TAGMA JEFUITORILOR!

Mișcarea lui Tudor Vladimirescu a început pe 23 
ianuarie 1821 la Padeș, unde a citit celebra procla-
maţie. 

„Apleacă-te brad frumos/Când cobori pe munte jos/Murmurați și voi izvoare /Că trece Tudor călare…” 
În urmă cu 200 de ani, din Gorj, din Oltenia, 𝙥𝙥𝙤𝙤𝙧𝙧𝙣𝙣𝙚𝙚𝙖𝙖 𝙍𝙍𝙚𝙚𝙫𝙫𝙤𝙤𝙡𝙡𝙪𝙪ț𝙞𝙞𝙖𝙖 𝙙𝙙𝙚𝙚 𝙡𝙡𝙖𝙖 𝟭𝟭𝟴𝟴𝟮𝟮𝟭𝟭. Tudor Vladimirescu a fost o figură emblematică 

pentru istoria Țării Românești la începutul secolului al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluției de la 1821 și al 
pandurilor. S-a născut în satul Vladimir (jud. Gorj), într-o familie de ţărani liberi, în anul 1780 
.Contemporanii lui Tudor Vladimirescu l-au descris ca fiind sobru, posomorât și aspru, toată înfăţişarea lui 

având„un aer de comandir”. Era, însă, respectat de 
soldații săi. Pentru Tudor cel din Vladimir ,,PATRIA ERA 
NORODUL, NU TAGMA JEFUITORILOR!

Mişcarea lui Tudor Vladimirescu a 
început pe 23 ianuarie 1821 la Padeş, 
unde a citit celebra proclamaţie. 
La Țânțăreni şi-a fixat tabăra militară între 4 și 28 
februarie 1821 , unde avea o oaste de 4.000 de 
pedeştri şi 500 de călăreţi . 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 

Țânțăreni 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 Țânțăreni 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. 
Pe 28 februarie, Tudor a părăsit tabăra de la Ţânţăreni, pornind în marş către Bucureşti.
Între timp, copii ale Proclamaţiei de la Padeş au fost trimise în toată Oltenia, fapt care a contribuit la o masivă adeziune a populaţiei la

mişcarea iniţiată de el.
Istoria Olteniei trebuie cunoscută, protejată și valorificată ,învățați despre ea și povestiți și altora ce istorie frumoasă are Oltenia căci 
Domnul Tudor a trecut din Istorie în Legendă!

 

La Țânțăreni și-a fixat tabăra militară între 4 și 28 
februarie 1821, unde avea o oaste de 4.000 de pe-
deștri și 500 de călăreţi . Localitatea aceasta fusese 
anume aleasă pentru concentrarea oastei sale, în-
trucât 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 apro-
vizionarea. Pandurii mai în vârstă cunoșteau bine 

locurile ,pentru că se mai adunaseră aici și altă dată, 
în trecutul război purtat împotriva otomanilor. Tu-

dor rămâne la Țânțăreni 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 comple-
tează 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 ve-
derea marșului spre București, precum și nevoia 
imperioasă de a-și procura muniție. Vladimirescu 
avea experiență de comandant, dobândită în tim-
pul războiului împotriva Turciei . Este de presupus 
că prezența sa permanentă în mijlocul pandurilor, 
grija față de ei, energia dovedită în toată activita-
te sa, se va fi răsfrânt pozitiv în pregătirea oastei 
revoluționare, care ajunge în timpul staționării la 
Țânțăreni la un efectiv de peste patru mii de pan-
duri, cărora li se adăugau cei cinci sute de arnăuți 
călări comandați de Hagi Prodan și Dimitrie Mace-
donschi. 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. 
Pe 28 februarie, Tudor a părăsit tabăra de la Ţân-

ţăreni, pornind în marș către București.
 Între timp, copii ale Proclamaţiei de la Padeș au 

fost trimise în toată Oltenia, fapt care a contribuit la 
o masivă adeziune a populaţiei la mișcarea iniţiată 
de el.

Istoria Olteniei trebuie cunoscută, protejată și 
valorificată ,învățați despre ea  și povestiți și altora 
ce istorie frumoasă are Oltenia căci Domnul Tudor 
a trecut din Istorie în Legendă!
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Manifestarea culturală dedicată Revo lu
ției de la 1821 ,,BICENTENAR TUDOR VLA
DIMIRESCU” sa desfășurat în localitatea 
noastră în data de 25 februarie 2021, în 
semn de recunoștință pentru marcarea a 
celor200 de ani de la popasul lui Tudor pe 
aceste meleaguri, respectânduse regulile 
impuse de starea de alertă sanitară, printr
un program omagial organizat de Consiliul 
Județean Gorj în parteneriat cu Primăria și 
Consiliul local ale comunei Țânțăreni ,An
samblul Artistic Profesionist Doina Gorju
lui, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Fanfa
ra Armonia, Parohia Țânțăreni.

Manifestarea s-a desfășurat în Parcul din 
centrul comunei Țânțăreni –”Istoric Parc”și a 
cuprins următoarele activități :

– semnal de trompeți, – intonarea 
Marșului lui Tudor, de către Fanfara Armo-
nia ; 

- alocuțiunea de Bun Venit a domnului 
primar al comunei Țânțăreni Ciutureanu Ro-
bert-Marian;

- slujbă de pomenire pentru Tudor și pan-
durii săi, oficiată de preotul paroh Verdeși 
Nicolae ;

- lecția de Istorie –prezentare de carte 
”DOMNITOR FĂRĂ COROANĂ” ,susținută de 
prof.dr. Gheorghe Nichifor, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Gorj,

- citirea Proclamației către Țară de către 
însuși ”Domnul Tudor”, de aici, din Târg de la 
Țânțăreni 

- moment folcloric –Badea Maria Bianca 
și Ansamblul Folcloric ”Flori de Joc”

– depunerea de coroane la bustul lui Tu-
dor din partea Consiliului Județean Gorj și 
alPrimăriei comunei Țânțăreni .

 

 

 

 

 

 

 

 

În conștiința și memoria gorjenilor, Tudor Vladimirescu nu este doar un personaj istoric, un bărbat al timpului său, zugrăvit în luminile și umbrele istoriei de la începu-
tul veacului al XIX-lea. El, DOMNITORUL FĂRĂ COROANĂ, cum inspirat îl numește istoricul Gheorghe Nichifor, nu poate fi înțeles fără a ține cont de matricea gorjeanului 
primordial, cu dinamismul și în același timp cu sensibilitatea la considerentele naționale. Fără mormânt, Tudor Vladimirescu respiră în ambianța Gorjului chiar și după cele 
două veacuri trecute de la izbânda sa, viu și mai prezent ca oricând prin cuvintele rostite sau scrise în 1821, mărturii pentru istorie.
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VACCINARE COVID-19
De ce avem nevoie de un vac-

cin dacă aplicăm deja măsuri de 
prevenire pentru COVID-19?

l Pandemia COVID-19 este 
o criză globală, cu efecte soci-
ale și economice devastatoare 
si cu un impact major asupra 
sănătății publice. Infecţia cu vi-
rusul SARS-CoV-2 poate provo-
ca boli severe și decese 

l Infecţia are un impact încă 
necunoscut deplin pe termen 
lung la persoanele de toate 
vârstele, inclusiv la persoanele 
altfel sănătoase – acesta este 
unul dintre motivele pentru 
care există programe speciale 
adresate monitorizării post-CO-
VID-19 

l Vaccinarea reprezintă cea mai sigură și mai rapi-
dă cale de a ne proteja. Atingerea unui nivel cât mai 
ridicat de acoperire vaccinală este esenţială pentru 
imunitatea de „comunitate” (ţintă estimată de unii 
experţi la ~ 70% din populaţie, în cazul COVID-19)
l Prin vaccinarea noastră, îi protejăm și pe cei 

care nu pot fi momentan vaccinaţi (ex. persoanele cu 
contraindicaţii, copiii sub 16 ani) sau pe cei care nu 

au un răspuns imun adecvat (persoane cu imunode-
ficienţe) 
lOprirea unei pandemii necesită utilizarea tutu-

ror instrumentelor disponibile. Măsurile de preven-
ţie (purtatul măștii, distanţarea fizică, igiena mâi-
nilor) ne ajută să reducem șansele de a fi expus la 
virus sau de a-l răspândi. Însă, împreună, vaccinarea 
împotriva COVID-19 și respectarea măsurilor de pre-

venţie ne vor oferi cea mai bună protecţie împotriva 
COVID-19. 

Programările la vaccinare se pot realiza atât prin 
intermediul platformei electronice, cât și prin ape-
larea numărului de call center 021.414.44.25.

DE ASEMENEA  PROGRMAREA  LA VACCINAREA  
ÎMPOTRIVA COVID-19 O PUTEȚI  FACE ADRESÂNDU-
VĂ  MEDICULUI  DUMNEAVOASTRĂ DE FAMILIE.

VACCINURILE SUNT SIGURE? Port masca corect! 
Vaccinarea este sigură, iar efectele 

secundare ale vaccinului sunt de obicei 
minore și temporare, cum ar fi o durere 
în braț sau febră ușoară. Sunt posibile 
efecte secundare mai grave, dar extrem 
de rare.

Orice vaccin autorizat este testat 
riguros în mai multe faze ale studiilor 
înainte de a fi aprobat pentru utilizare 
și reevaluat în mod regulat odată ce 
este introdus.  Oamenii de știință mo-
nitorizează în mod constant informații 
din mai multe surse pentru orice semn 
că un vaccin poate provoca riscuri pen-
tru sănătate.

Amintiți-vă, este mult mai probabil 
să fiți grav răniți de o boală care poa-
te fi prevenită prin vaccinare decât de 
un vaccin. De exemplu, tetanosul poate 
provoca dureri extreme, spasme muscu-
lare (lacăte) și cheaguri de sânge, ruje-
ola poate provoca encefalită (o infecție 
a creierului) și orbire.  Multe boli care 
pot fi prevenite prin vaccinare pot duce 
chiar la deces.  Beneficiile vaccinării 
depășesc cu mult riscurile și multe alte 
boli și decese ar avea loc fără vaccinuri. 
Există efecte secundare din vaccinuri? 
Ca orice medicament, vaccinurile pot 
provoca reacții adverse ușoare, cum 
ar fi febră de grad scăzut, sau durere 
sau roșeață la locul injectării. Reacțiile 
ușoare dispar de la sine în câteva zile.

Efectele secundare severe sau de 
lungă durată sunt extrem de rare. Vac-

cinurile sunt monitorizate continuu 
pentru siguranță, pentru a detecta eve-
nimentele adverse rare.

Se poate administra unui copil mai 
multe vaccinuri odată?

Dovezile științifice arată că adminis-
trarea mai multor vaccinuri în același 
timp nu are niciun efect negativ. Copiii 
sunt expuși la câteva sute de substanțe 
străine care declanșează un răspuns 
imun în fiecare zi.  Simplul fapt de a 
mânca alimente introduce noi germeni 
în organism, iar numeroase bacterii tră-
iesc în gură și nas.

Când este posibilă o vaccinare com-
binată (de exemplu, pentru difterie, 
pertussis și tetanos), aceasta înseamnă 
mai puține injecții și reduce disconfor-
tul pentru copil.

De asemenea, înseamnă că co-
pilul dumneavoastră primește vac-
cinul potrivit la momentul potrivit, 
pentru a evita riscul de a contracta o 
boală potențial mortală. Există vreo 
legătură între vaccinuri și autism? 
Nu  există dovezi    ale vreunei legături 
între vaccinuri și autism sau tulburări 
autiste.  Acest lucru a fost demonstrat 
în multe studii, efectuate pe populații 
foarte mari.

Cu toții trebuie să ne asigurăm că 
luăm măsuri pentru a împărtăși numai 
informații științifice credibile despre 
vaccinuri și bolile pe care le previn.

(www.știrioficiale.ro)

Ai grijă să:
 - Îți speli/dezinfectezi mâinile înainte să atingi masca.
 - Verifici ca masca să nu fie ruptă sau găurită. 
 - Pui partea colorată a măștii în exterior. 
- Identifici latura cu fir metalic a măștii și să o pliezi pe forma nasului. 
- Fixezi masca cu ajutorul firelor elastice trecute prin spatele urechilor. 
- Poziționezi masca astfel încât să acopere atât nasul, cât și gura.
- Îndepărtezi masca întotdeauna trăgând de elasticul din spatele 
urechilor. 
- Ții masca folosită la distanță de tine și de suprafețe.
 - Arunci întotdeauna masca la un coș de gunoi, preferabil cu capac. 
- Speli mâinile sau să le dezinfectezi după ce ai aruncat masca.

Ai grijă să NU:
- Folosești o mască ruptă sau umedă. 
- Acoperi cu masca doar gura sau doar nasul.
 - Rămâne spațiu între mască  și față. 
- Atingi masca cu mâinile în timpul folosirii.
- Porți o mască nepotrivită, care nu stă fixă 
pe față. 
- Atingi partea din față a măștii. 
- Înlături masca atunci când stai de vorbă cu cineva. 
- Porți masca sub bărbie. 
- Lași masca folosită de tine la îndemâna altcuiva. 
- Refolosești măștile de unică folosință. 



7

NR. 119/APRILIE/2021

NOI AM ÎNCEPUT ,TU VREI SĂ CONTINUI?! 

 

 

NOI AM ÎNCEPUT, TU VREI SĂ CONTINUI?!
În perioada 15 martie – 30 aprilie, Primăria comunei 

Țânțăreni  organizează acţiunea de salubrizare gene-
rală a localității, în cadrul programului „CURĂȚENIA DE 
PRIMĂVARĂ  2021”.

Administrația locală din comuna Țânțăreni este pusă 
pe fapte mari și vrea ca fiecare sat să fie ecologizat ca la 
carte. Aruncate la întâmplare chiar de localnici, gunoa-
iele și deșeurile reciclabile au umplut zonele verzi.

Edilul localității a demarat cea mai amplă campanie 
de ecologizare din ultimii ani. Acțiunea se desfășoară 
pe etape și va include toată comuna.

„Pentru acest an, am gândit un program de curățenie 
mai eficient și am luat în considerare data Sărbătorilor 
Pascale. Anterior acestei mari sărbători, oamenii au 
obiceiul de a face curățenie generală în locuințe, așadar 
noi vom efectua curățenie în întreaga comună. 

Aș vrea mai multă implicare din partea consătenilor  
mei. Sunt foarte multe gunoaie aruncate mai peste tot. Eu 
cred că fiecare dintre noi își dorește să fie curat și în fața 
porții și peste drum și oriunde ar merge în Țânțăreni. M-aș 
bucura ca oamenii să fie mult mai responsabili. Vreau să 
fac, în același timp, un apel către populație ca să păstre-
ze spațiile curate, așa cum le-am lăsat acum. Haideți să 
scăpăm de deșeuri printr-o implicare mai activă din partea 
fiecăruia! ”precizează Ciutureanu Robert-Marian, pri-
marul comunei Țânțăreni .

Acţiunea de curăţenie a domeniului public în toate 
satele comunei  se  desfășoară  cu salariații primăriei 
din cadrul serviciului administrativ și de gospodărire 
comunală precum  și cu persoanele care beneficiază de 
ajutor social și care sunt obligate prin lege să efectue-
ze muncă în folosul comunității. Astfel, vor fi  curățate 
spațiile verzi, șanţurile și trotuarele, vor fi toaletaţi co-
pacii, se vor igieniza cursurile de apă ș.a.m.d.

 Coordonatorul acțiunii este domnul viceprimar 
Perețeanu  Antonică-Gabriel .

 Urăm cetățenilor din comuna Țânțăreni ,, O PRIMĂ-
VARĂ CURATĂ!”.
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Odată cu venirea primăverii, în prima zi după echi-
nox, este sărbătorită Ziua Internațională a Poeziei. 
Ediția din acest an s-a desfășurat în mediul online, res-
pectând astfel măsurile impuse în contextul actualei 
pandemii. 

Bucuria a fost imensă atunci când foarte mulți co-
pii au dat curs invitației de a se înscrie la concursul 
de creație (clasele V-VIII) și interpretare (clasele 0-IV) 
”Bună dimineața, Primăvară!”, în perioada 1- 21 martie 

2021, organizat de Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 
Gorj în colaborare cu Biblioteca Comunală Țânțăreni .

A fost un adevărat maraton de recitări închinate 
anotimpului Primăvara în care fiecare copil a transmis 
cu emoție fiecare vers. Concursul de creație a desem-
nat-o câștigătoare pe eleva POPESCU DIANA ALEXAN-
DRA, clasa a VI-A, Școala Florești. În semn de apre-
ciere pentru munca depusă toți participanții au fost 
răsplătiți cu DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ. Îi felicităm și îi 

așteptăm și la edițiile viitoare.
Mulțumim cadrelor didactice (d-na înv. Nae Simona; 

d-na înv. Arpezeanu Cristina, d-na înv. Meetescu Iulia; 
d-na înv. Birou Ioana; d-na înv. Antonie Georgeta, d-na 
prof. Trincuci Anca), care s-au implicat în coordonarea 
și pregătirea elevilor.

Poezia n-a murit.Ea are noi forme și continuă să facă 
lumea mai frumoasă.Trebuie doar sa ne oprim o secun-
dă și să ne dăm seama de asta.

21 MARTIE-ZIUA ITERNAȚIONALĂ A POEZIEI 
„Primăvara s-a întors. Pământul este precum un copil care știe poezii.” (Rainer Maria Rilke )

Centrul Județean pentru Conservarea și Promova-
rea Culturii Tradiționale Gorj a organizat un eveniment 
în premieră în municipiul Târgu Jiu cu statui vivante în 
costum popular, o altfel de abordare a paradei   por-
tului popular   în cadrul   Festivalului. Copiii au venit 
îmbrăcați în costume populare reprezentând mai mul-

te zone etnofolclorice. Au participat la această acțiune 
Ansamblul Folcloric “Cheile Oltețului” din Polovragi, 
Ansamblul Folcloric “Flori de Joc” din Țânțăreni și An-
samblul Folcloric “Privighetorile Gorjului” al Palatului 
Copiilor Târgu Jiu, Filiala Clubul Copiilor Rovinari”. 

Felicităm  încă o dată pe minunații noștri dansatori 

din cadrul Ansamblului  ,,Flori de Joc” pentru modul  în 
care au reprezentat și de această dată portul  popular  
din localitatea noastră  și vă asigurăm că de îndată ce 
situația generată de virusul COVID -19  va fi stopată ne 
vom relua activitatea. 

FESTIVALUL  JOCULUI  ȘI PORTULUI POPULAR PENTRU TINERET 
«MEMORIAL LIVIU DAFINESCU» -EDIȚIA A XVIII - TÎRGU- JIU  - 2021

ACTIVITĂȚI CULTURALE


