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Reporter: Sunteţi în primele luni ale primului man-
dat. Ce aveţi de gând?

Primar Ciutureanu Robert: Având în vedere că 
sunt la început de drum  nu pot decât să urmez strict pre-
vederile legale prevăzute în legislaţia specifică, termene-
le şi procedurile prevăzute de aceasta. Îmi doresc o bună 
colaborare bazată pe încredere şi respect reciproc atât 
cu noul Consiliu Local ales cât şi cu personalul angajat 
al Primăriei. Problemele comunei şi ale comunităţii sunt 
mari, acute aş putea spune şi trebuie văzut stadiul în care 
se află diversele proiecte aflate în implementare, accele-
rarea termeneler acestora de punerea lor în practică într-
un timp cât mai scurt, prioritizarea unor măsuri , acţiuni 

şi activităţi în funcţie de nevoile reale ale cetăţeanului, în 
urma unor dezbateri publice reale în care, cetăţeanul va 
fi consultat în permanenţă. 

Reporter: Cum veţi face să găsiţi bani pentru toate pro-
iectele viitoare?

Primar Ciutureanu Robert : Din câte se pare , în viitor 
şi mai ales pe viitoarea finanţare europeană, criteriile politice 
nu vor mai avea o însemnătate prea mare şi foarte importante 
vor fi criteriile de performanţă. În programul meu electoral am 
avut în vedere şi am prezentat şi cetăţenilor, dorinţa înfiinţării 
unui department specializat , în cadrul primăriei , care să aibă 
ca obiect de activitate fix acest aspect şi anume identificarea 
de proiecte, colaborări, parteneriate, finanţări cu diverse in-
stituţii şi firme specializare în acest domeniu ,proiecte care să 
fie adaptate nevoilor oamenilor şi localităţii. Pe lângă acesta 
măsura absolută inedită în această localitate, rămân desigur 
celelalte surse de finanţare ,tradiţionale să le spunem, adică 
bugetul local, finanţările de la Consiliul Judeţean şi de la Gu-
vernul României, atragerea de investitori privaţi .

Reporter: Ca simplu cetăţean, ce aşteptări aţi avea de la 
un primar aflat la primul mandat?

Primar Ciutureanu Robert: Ca simplu cetăţean aş-
teptările nu pot fi altele decât acelea promise în campania 
electorală şi anume rezolvarea cât mai rapidă a problemelor 
de interes general şi cu impact asupra întregii comunităţii, 

însă primul lucru la care mă gândesc eu este acela să nu deza-
măgesc încrederea acordată de cetăţeni ,prin votul lor. După o 
evaluare realistă a ceea ce există cu adevărat la nivelul institu-
ţiei ,trebuie trecut imediat la acţiuni şi activităţi ce pot fi des-
făşurate cu mijloace şi posibilităţi proprii şi cu multă bunăvo-
inţă. Ulterior, proiectele mai ample , mai complexe ce necesită 
finanţări masive, vor prinde contur numai după o consultare şi 
dezbatere publică , făcută pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Reporter: Aveţi ceva să le transmiteţi locuitorilor care 
aparţin de primăria pe care o conduceţi?

Primar Ciutureanu Robert: Încă din primele momete 
de după încheierea numărătorii voturilor şi aflarea câştigăto-
rului, am transmis un mesaj de mulţumire, apreciere şi respect 
tuturor cetăţenilor din comună : şi celor care au fost la vot , dar 
şi celor care nu au fost…. şi celor care au votat cu mine, cât şi 
celor care au avut o altă opţiune. Sunt toţi cetăţenii comunei 
iar eu voi fi primarul tuturor. Voi face tot ce îmi stă în putinţă 
să nu le dezamăgesc încrederea, în primul rând prin măsurile 
ce vor fi luate. Am o altă viziune şi abordare a relaţiei Cetăţean 
-Primarie şi voi căuta să păstrez un contact permanent cu cetă-
ţeanul atât în mod direct cât şi prin aparatul administrativ. Va 
fi greu, chiar foarte greu, dar nu imposibil. Am înţeles foarte 
bine mesajul transmis de cetăţeni ,prin votul lor şi voi face tot 
ce e uman posibil să îl transpunem în fapte şi lucruri concrete.

 Reporter: Vă mulțumesc şi vă urez mult succes!

După  ani de zile s-a întâmplat o schimbare majoră  în comuna noastră, un om nou, tânăr 
și ambițios a câștigat bătălia electorală și, datorită votului popular, a fost ales primar  la 
Țânțăreni. Desigur, orice început e greu, dar… dacă există ambiție și putere de muncă, nimic 
nu e imposibil! Câștigătorul bătăliei electorale este  CIUTUREANU ROBERT-MARIAN , un tâ-
năr ambițios, cu idei inovatoare și dorința de a construi. L-am abordat preț de cîteva zeci de 
minute pentru a ne răspunde la cîteva întrebări și, iată ce a ieșit:
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An de an sărbătoarea de 1 Martie ne readuce spe-
ranţa, optimismul, credinţa în mai bine… Din în-
cleştarea frigului cu razele soarelui, a întunericului 

cu lumina, după ulti-
mele zvârcoliri dina-
intea zilelor babelor, 
înving viaţa şi primă-
vara şi soarele. Aceas-
tă bucurie a reînvierii 
naturii nu putea fi in-
vocată decât printr-un 
mic dar, simbol preţios 
“sentimental”, numit 
“Mărţişor”, pe care îl 
oferim celor dragi la 
început de primăvară. 
Martisorul era con-

siderat talisman menit să poarte noroc. Impletirea 
alb-rosu a snurului se regaseste în podoabele juni-
lor, steagul călusarilor,  bradul de nuntă si în multe 
alte obiceiuri străvechi. Traditia mărțisorului este o 
moștenire de la strămoșii noștri romani. Şnurul alb 
şi roşu cu o amuletă (bănuţ, scoică, trifoi, coşar etc.) 
era legat, de către părinţi, la mâna copiilor, flăcăii 
îl dăruiau fetelor sau în semn de prietenie, fetele îl 
schimbau între ele cu urarea de noroc şi sănătate. 
În zilele noastre, martisorul este un simbol al pri-
maverii care va să vină, iar realizarea lui a devenit 
o adevarată operă de artă. Oamenii oferă cu multă 
plăcere de 1 Martie mărțisoare celor pe care îi iu-
besc, ca simbol al admirației lor, ca respect și stimă 
specială pentru doamne si domnisoare.

Martisoarele se poartă o perioadă de timp bine 
determinată, după care se agață în copacii care ur-

mează să înflorească. Procesul scoa-
terii mărțișoarelor a fost legat de 
paracticile de previziune a vremii. 
În sud, spre exemplu, oamenii cred 
că ar trebui să-ti dai jos martisorul 
doar atunci când vei observa un stol 
de berze. În alte regiuni acest lucru se întâmplă la 
vederea unei lebede, existând credința că, vei fi tot 
anul la fel de grațios precum respectiva pa săre. Fete-
le ne măritate își pun mărțișorul sub o piatră mare 
și încearcă să ghicească care le va fi ursitul. Scoate-
rea mărțisorului, conform ritualurilor, are un scop 
bine întemeiat: să marcheze astfel tranziția dintre 
sfâr șitul iernii și noul ano timp care începe.

Vă doresc tuturor o primăvară  frumoasă 
și luminoasă plină de iubire!”
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

Pentru cetăţean, pentru comunitate!
Convocat în ședința de lucru extra-

ordinară în data de 11.12.2020 ,Consi-
liul local Țânțăreni a dezbătut, votat și 
aprobat următoarele normative locale: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de 
zi.

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proce-
sului verbal al şedinţei anterioare. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din 
Hotărârea Consiliului Local nr.44/27.07.2007 privind 
participarea Consiliului Local la constituirea Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al comunei Țânțăreni pe anul 
2020.

Convocat în ședința de lucru extra-
ordinară în data de 15.12.2020, Consi-
liul local Țânțăreni a dezbătut, votat și 
aprobat următoarele normative locale: 

1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şe-
dință care va conduce şedința extraordinară din 
15.12.2020.

2. Hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al 
şedinţei anterioare

Proiect de hotărâre pentru aprobarea ordinii de zi.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului 

verbal al şedinţei anterioare. 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.132/20.11.2020 privind organiza-
rea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii 
de activitate ale Consiliului local al comunei Țânțăreni.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi com-
plectarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Con-
siliului Local nr.135 din 31.10.2019 privind Programul 
activităților cultural - artistice, sportive, sociale, edu-
cative şi religioase ale CENTRULUI DE CULTURĂ ”MIHAI 
EMINESCU” ȚÂNȚĂRENI, JUDEŢUL GORJ şi susținerea 
financiară a acestora, pentru anul 2020.

Convocat în ședința de lucru extra-
ordinară în data de 22.12.2020, Consi-
liul local Țânțăreni a dezbătut, votat și 
aprobat următoarele normative locale: 

1. Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi.
2. Hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al 

şedinţei anterioare. 
3. Hotărâre privind rectificarea bugetului de veni-

turi şi cheltuieli al comunei Țânțăreni pe anul 2020.

Convocat în ședința de lucru ordina-
ră în data de 29.12.2020, Consiliul local 
Țânțăreni a dezbătut,votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

1. Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi.
2. Hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al 

şedinţei anterioare. 
3. Hotărâre privind privind însuşirea Raportului de 

audit al Curții de Conturi Gorj şi a măsurilor dispuse 
prin Decizia nr.85/17.12.2020.

4. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local Țânțăreni, în vederea constituirii Co-
misiei de evaluare a performanţelor profesionale indi-

viduale ale secretarului general 
al comunei Țânțăreni.

5. Hotărâre privind aprobare 
programul activităților cultural - 
artistice, sportive, sociale, educa-
tive şi re li gioase ale CENTRULUI 
DE CULTURĂ ”MIHAI EMI NESCU” 
ȚÂNȚĂRENI, JUDEŢUL GORJ şi 
susținerea financiară a acestora, 
pentru anul 2021.

6. Hotărâre privind aproba-
rea graficului de şedinţe al con-
siliului local pentru trimestrul I / 
2021.

7. Hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedintă pe trei 
luni.

8. Hotărâre privind alege-
rea viceprimarului comunei 
Țânțăreni.

Convocat în ședința de lucru ordi-
nară în da ta de 29.12.2020, Consiliul 
local Țânțăreni a dezbătut, votat și 
aprobat următoarele normative loca-
le: 

1. Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi.
2. Hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al 

şedinţei anterioare. 
3. Hotărâre pentru acordărea ajutorului de înm-

ormântare în conformitate cu prevederile Legii 
nr.416/2001. 

4. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Compartimentului Asi-
stență Socială organizat la nivelul comunei Țânțăreni.

5.Hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZ-
VOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVE-
LUL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI, pentru perioada 2021 - 
2025.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului pri-
vind activitatea desfăşurată de asistenții personali 
ai persoanelor cu handicap pe semestrul II al anului 
2020.

7. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni 
sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor 
de munca efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat pentru anul 2021.

8. Hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 
raza comunei Ţânţăreni care va funcţiona în anul şco-
lar 2021 - 2022.

9. Hotărâre privind însuşirea Raportului de activita-
te al asistenţilor medicali comunitari pe semestrul II al 
anului 2020 şi aprobarea Programului de măsuri pen-
tru îmbunătăţirea activităţii pentru anul 2021.

10. Hotărâre privind aprobarea utilizării exceden-
tului anului 2020 rezultat din execuția secțiunii de 
dezvoltare din bugetul de venituri si cheltuieli pentru 
proiectul: Furnizare de servicii socio-medicale prin 
Centrul Comunitar de zi "O şansă pentru fiecare" din 
comuna Țânțăreni, județul Gorj” in anul 2021.

11. Hotărâre privind aprobarea utilizării exceden-
tului anului 2020 rezultat din execuția secțiunii de 
dezvoltare din bugetul de venituri si cheltuieli pentru 
proiectul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in 
contextul epidemiei COVID-19” in anul 2021.

12. Hotărâre privind aprobarea utilizarii exceden-
tului anului 2020 rezultat din execuția secțiunii de 

dezvoltare din bugetul de venituri si cheltuieli pentru 
proiectul „ Inființare centrul social de tip after scool” în 
anul 2021.

13. Hotărâre privind aprobarea utilizării exceden-
tului anului 2020 rezultat din execuția secțiunii de 
dezvoltare din bugetul de venituri si cheltuieli pentru 
proiectul „Modernizarea renovarea si dotarea camin 
cultural in sat Floresti, comuna Tânțăreni, jud. Gorj” in 
anul 2021.

14. Hotărâre privind validarea Dispoziției Primaru-
lui Comunei Țânțăreni nr.33/08.01.2021 privind aco-
perirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare la 
31.12.2020, în sumă de 227.890,35 lei

15. Hotărâre privind scutirea de impozite si taxe 
locale a veteranilor de război, a văduvelor veteranilor 
de război, a persoanelor cu handicap, grav si accentu-
at, a clădirilor declarate monumente istorice, amenzi 
ale persoanelor care au efectuat muncă în folosul 
comunităţii sau au decedat şi beneficiarilor de preve-
derile OUG 82/2006 art.2 lit.,, a, c – e”.      

16. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare 
pe trimestrul III, anul 2020.

17. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul de Ordine 
Internă al Cantinei Sociale Țânțăreni.

18. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcționare al aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Țânțăreni, județul Gorj.

19. Hotărâre privind aprobarea amenajamentului 
pastoral pentru pajiştile permanente aflate în dome-
niul public şi privat al UAT Tântăreni Județul Gorj

20. Hotărâre privind   aprobarea înființării Servi-
ciului social Centrul comunitar de zi-activități de soci-
alizare şi petrecerea timpului liber şi a Serviciului de 
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice  pre-
cum şi a regulamentelor de organizare şi funcționare 
ale acestora

21. Hotărâre privind aprobarea prelungirii vala-
bilității Planului Urbanistic General (PUG)şi Regula-
mentului Local de Urbanism al comunei Țânțăreni, 
jud. Gorj până la data aprobării noului Plan Urbanistic 
General şi a noului Regulament Local de Urbanism

22. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Or-
dine Interna al Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru 
părinti şi copii şi aprobarea procedurilor de admite-
re şi încetare în cadrul centrului

23. Alte proiecte de hotărâre necesare şi oportune.
24. Probleme curente ale administraţiei publice lo-

cale.
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PENTRU CETĂȚEAN PENTRU COMUNITATE
DIGITALIZAREA PRIMĂRIEI-O 

PRIORITATE A  NOII ADMINISTRAȚII 
PUBLICE LOCALE DIN ȚÂNȚĂRENI

Criza sanita-
ră provocată de 
pandemia de 
coronavirus ne 
arată că digita-
lizarea primări-
ei este absolut 
necesară.

Odată cu 
d e z v o l t a r e a 
tehnologiei şi 
dat fiind faptul 
ca trăim în "se-
colul vitezei", 
am decis să ve-
nim în sprijinul cetățenilor care nu au timpul necesar să se deplaseze la se-
diul Primăriei pentru a-şi achita taxele şi impozitele, astfel încât să poată face 
acest  lucru din fața unui calculator sau prin intermediul telefonului.

Doar birocrația sistemului ne-a întârziat până acum, dar odată finalizată 
platforma GIȘEUL. RO cetățenii îşi pot plăti taxele şi impozitele locale utili-
zând cardul bancar, după primirea unei parole de acces,fără a mai fi nevoiți să 
se deplaseze la Primărie. 

De asemenea, Primăria are în lucru plat forma digitală de depunere a do-
cumentelor online. 

Astfel, ce tățenii vor putea intra pe secțiunea nou creată, de pe pa gina web 
a instituției noastre, îşi vor putea selecta tipul de document de care are ne-
voie, îşi vor putea încărca online documentele necesare şi vor putea semna 
digital. Documentele respective vor fi analizate de un funcționar al primăriei 
care va răspunde tot prin e-mail cu semnătură calificată electronică.

Tot pe această platformă este deja funcțional  programul prin care cetățenii 
pot face programări pentru audiențe către conducerea Primăriei 

Beneficiul acestei  platforme este unul pozitiv – în interesul cetățeanului  
care doar cu un click distanță va putea să-şi rezolve problemele legate de 
administrația locală.

Beneficiați de 10% reducere dacă plătiți integral 
impozitul aferent  anului 2021 pană la data de

 30 martie 2021 la casieria primariei Țânțăreni,  
de luni până joi orele 8,00-16,30 

iar vineri 8,00-14,00.
Vă mulțumim anticipat!

Nu ești client CEZ Vânzare, dar vrei să 
devii? Ai nevoie de următoarele documente 
pe care le poți scana sau fotografia pentru 
a le trimite online: 

- act de identitate
- act de proprietate sau alt document care 

atestă dreptul de folosință asupra spațiului
- cerere pentru încheiere contract de fur-

nizare energie electrică
- o factura de energie electrică cât mai re-

centă.

Ați  întrebat, noi vă răspundem!

 Ce documente ai nevoie dacă ești client 
CEZ Vânzare, ai avut tarif reglementat și 
vrei să îți schimbi contractul? 

Trebuie să ne returnezi doar formularul 
de ofertă completat şi semnat pe care l-ai 
primit prin e-mail sau poştă. 

Nu l-ai primit încă? Te asigurăm că acesta 
va ajunge în cel mai scurt timp la tine. Dacă 
nu doreşti să aştepți, poți consulta ofertele 
noastre aici: https://bit.ly/3tK7quz

Aşteptăm apoi e-mail-ul tău cu oferta do-
rită la cez_crc@cez.ro. #CEZInformat

Dacă pe factura ta este menționat tip ta-
rif reglementat sau pret SU casnic ce tre-
buie să faci în continuare? Poți păstra aceas-
tă ofertă sau poți încheia un nou contract 
alegând una din ofertele recomandate CEZ 
Vânzare:

CEZ Rezidențial - cea mai mică ofertă 

concurențială CEZ Vânzare, fără abonament 
inclus

CEZ Eficient Standard - ofertă con-
curențială CEZ Vânzare, cu abonament inclus

Primim des întrebarea de la clienții noştri: 
ce tip de tarif am?

Răspunsul se regăseşte pe pagina 2 a fac-
turii tale:

Dacă tariful este CEZ Eficient/CEZ 
Rezidențial/CEZ Confort/CEZ Orar/
sau CEZ Verde beneficiezi deja de tarif 
concurențial şi nu sunt necesare modificări 
contractuale. 

dacă ai tip tarif reglementat, poți accepta 
o nouă ofertă CEZ Vânzare până pe 30 iunie 
2021. Prin emiterea unei facturi de discount, 
vei beneficia de noul tarif începând din 1 ia-
nuarie 2021. (Sursa:https://www.facebook.
com/cezromania).

PRIMĂRIA VĂ INFORMEAZĂ:

Nu uitați !
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A devenit o tradiție ca, în fiecare an, în luna ianua-
rie, să ne amintim că...

A fost odată ca niciodată un om căruia i se spunea 
Eminescu… Se născuse din  stele de gheață pentru a 
redeştepta infinitul din noi sau pentru a adâncii taina 
nemuririi.

Academia Română i-a închinat de ziua lui de naştere 
o mare sărbătoare: ZIUA CULTURII ROMÂNE. Poate vă 
întrebați de ce. Poate pentru că reprezintă ''omul de-
plin al culturii româneşti'' (Constantin Noica). Pentru 
că Eminescu e unic ca Dante, ca Shakespeare, ca Pe-
trarca, ca Ronsard, ca Goethe sau ca Byron.

El este coloana vertebrală a românismului, steagul 
nostru cu care ieşim în lume dincolo de timp. El nu va 
dispărea de pe cerul literelor româneşti atâta timp cât 
va dăinui limba română.

Și e unicul român romantic de talia marilor roman-
tici ca Lamartine, Vigny, Musset, Hugo, Heine, Novalis, 
Schiller, Byron, Leopardi, Puşkin şi Lermontov.

El a despărțit apele de uscat în literatura română. 
De la el încoace se scrie altfel poezia. A rupt lanțul ciu-
nismelor şi pumnismelor ardeleneşti şi a creat limba 
literară, altoind-o cu filonul ei cel mai sănătos, limba 
populară.

Au trecut 171 de ani de la naşterea celui mai mare 
poet român, cel care a lăsat o moştenire impresionantă 
întregii lumi, sute de poezii care ne încântă şi astăzi 
sufletul. Puțini ştiu importanța acestei zile, la fel cum 
prea puțini cunosc faptul că poetul nepereche, Mi-
hai Eminescu, a avut o scurtă legătură cu meleagu-
rile gorjeneşti, iar în urma sa au rămas şi omagii care 
dăinuie de zeci de ani. Un romantic din fire, poetul şi-a 
găsit alinarea şi în brațele unei oltence de pe melea-
gurile noastre, aceasta devenindu-i muză pentru scurt 
timp.

Trecător prin Gorj, în anul 1878, Mihai Eminescu 
poposeşte pentru câteva luni la conacul Bălcescu-
Mandrea, din Floreşti-Gorj. La doar 28 de ani, s-a retras 
aici pentru odihnă, fiind vizitat chiar şi Ioan Slavici, 
bun prieten. Liniştea locului şi frumusețea naturii l-au 
cucerit pe poet, astfel că în acea perioadă alege să 
compună şi o serie de poezii, printre care şi „Freamăt 
de codru ”, aceasta  fiind dedicată idilei sale cu Elenei 
Duțescu, fiica preotului din sat. Gorjenca s-ar fi trans-
format peste noapte în muză a poetului, astfel că acea 
perioadă a fost descrisă ca una dintre cele mai pro-
ductive din viața sa. A finalizat „Scrisoarea a III-a” şi a 
scris cunoscutele poeme ca „Pajul Cupidon”, „Atât de 
fragedă”, „De câte ori iubito”, dar şi alte poeme de no-
torietate.

 Azi îi păstrăm mereu vie amintirea aici,în Floreştii 
Olteniei, versul eminescian fiind îndrăgit de la cea mai 
fragedă vârstă. În fiecare an, la 15 ianuarie, suntem da-
tori să ne oprim, măcar o clipă, din goana noastră după 
efemer, pentru a ne întoarce în lumea binecuvântată a 
poeziei.

În data de 15 ianuarie 2021,  măreția versului emi-
nescian a răsunat printr-un moment poetic  pe versuri 
din creația eminesciană susținut de elevele: Badea 

Bianca, Badea Ștefania, Bouleanu Denisa, Bouleanu 
Oana,Preduca Oana, mari iubitoare ale versului emi-
nescian, cărora le mulțumim şi pe care le felicităm.

 La 15 ianuarie, pentru noi, românii, răsare soarele 
mai frumos decât pentru alte neamuri; pentru că alături 
de el străluceşte, în toată splendoarea sa, luceafărul 
poeziei româneşti.

La împlinirea celor 171 de ani de la naştere  îi urăm 
genialului poet, cărturar şi enciclopedist Mihai Emi-
nescu, GLORIE ETERNĂ! Între cei vii,El este OMUL cel 
mai viu!

15 Ianuarie * Ziua lui Mihai Eminescu * Ziua Culturii Naționale: în fiecare an, pe data de 15 ianuarie, Mihai
Eminescu, „Luceafărul poeziei românești” ajunge la inimile celor care îl omagiază. Anul acesta s-au împlinit 171
de ani de la nașterea celui mai mare poet român, care, chiar dacă îl trecem cu vederea de-a lungul anului, se face
simțit prin poemele cunoscute.
Are cel mai lung poem de dragoste, „Luceafărul” și a descris copilăria pe care a petrecut-o la Botoșani și Ipotești
în versuri. Nu este român care la școală nu a învățat măcar o poezie de Eminescu sau vreun îndrăgostit care nu a
putut alege vreun poem al poetului, pe care să-l recite iubitei.

A devenit o tradiție ca ,în fiecare an ,în luna ianuarie ,să ne amintim că… 
A fost odată ca niciodată un om căruia i se spunea 
Eminescu… Se născuse din stele de gheață pentru a 
redeștepta infinitul din noi sau pentru a adâncii taina 
nemuririi.
Academia Română i-a închinat de ziua lui de naștere o 
mare sărbătoare: ZIUA CULTURII ROMÂNE. Poate 
vă întrebați de ce. Poate pentru că reprezintă ''omul 
deplin al culturii românești'' (Constantin Noica). Pentru 
că Eminescu e unic ca Dante, ca Shakespeare, ca 
Petrarca, ca Ronsard, ca Goethe sau ca Byron.
El este coloana vertebrală a românismului, steagul 
nostru cu care ieșim în lume dincolo de timp. El nu va 
dispărea de pe cerul literelor românești atâta timp cât 
va dăinui limba română.
Și e unicul român romantic de talia marilor romantici 
ca Lamartine, Vigny, Musset, Hugo, Heine, Novalis, 
Schiller, Byron, Leopardi, Pușkin și Lermontov.
El a despărțit apele de uscat în literatura română. De la el încoace se scrie altfel poezia. A rupt lanțul 

ciunismelor și pumnismelor ardelenești și a creat limba literară, altoind-o cu filonul ei cel 
mai sănătos, limba populară.
Au trecut 171 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, cel care a lăsat o moștenire 

impresionantă întregii lumi, sute de poezii care 
ne încântă și astăzi sufletul. Puțini știu 
importanța acestei zile, la fel cum prea puțini 
cunosc faptul că poetul nepereche, Mihai 
Eminescu, a avut o scurtă legătură cu 
meleagurile gorjenești, iar în urma sa au rămas 
și omagii care dăinuie de zeci de ani. Un 
romantic din fire, poetul și-a găsit alinarea și în 
brațele unei oltence de pe meleagurile noastre, 
aceasta devenindu-i muză pentru scurt timp
Trecător prin Gorj, în anul 1878, Mihai 
Eminescu poposește pentru câteva luni la 

conacul Bălcescu-Mandrea, din Florești-Gorj. La 
doar 28 de ani, s-a retras aici pentru odihnă, fiind 
vizitat chiar și Ioan Slavici, bun prieten. Liniștea 
locului și frumusețea naturii l-au cucerit pe poet, 
astfel că în acea perioadă alege să compună și o 

serie de poezii, printre care și „Freamăt de codru ”, aceasta fiind dedicată idilei sale cu 
Elenei Duțescu, fiica preotului din sat. Gorjenca s-ar fi transformat peste noapte în muză a 
poetului, astfel că acea perioadă a fost descrisă ca una dintre cele mai productive din viața sa. 
A finalizat „Scrisoarea a III-a” și a scris cunoscutele poeme ca „Pajul Cupidon”, „Atât de 

fragedă”, „De câte ori iubito”, dar și alte poeme de 
notorietate.
Azi îi păstrăm mereu vie amintirea aici,în Floreștii 
Olteniei, versul eminescian fiind îndrăgit de la cea 
mai fragedă vârstă . În fiecare an, la 15 ianuarie, 
suntem datori să ne oprim, măcar o clipă, din goana 
noastră după efemer, pentru a ne întoarce în lumea 
binecuvântată a poeziei.

În data de 15 ianuarie 2021 , măreția versului 
eminescian a răsunat printr-un moment poetic  pe versuri din 
creația eminesciană susținut de elevele :Badea Bianca,Badea 
Ștefania,Bouleanu Denisa,Bouleanu Oana,Preduca Oana 
,mari iubitoare ale versului eminescian, cărora le mulțumim 
și pe care le felicităm.

La 15 ianuarie, pentru noi, românii, răsare soarele mai 
frumos decât pentru alte neamuri; pentru că alături de el străluceşte, în toată splendoarea sa, 
luceafărul poeziei româneşti.
La împlinirea celor 171 de ani de la naștere  îi urăm genialului poet ,cărturar și enciclopedist Mihai 
Eminescu ,GLORIE ETERNĂ! Între cei vii,El este OMUL cel mai viu! 

15 Ianuarie w Ziua lui Mihai Eminescu w Ziua Culturii Naționale: în fiecare an, pe data de 15 ianuarie, Mihai Eminescu, „Luceafărul poeziei 
românești” ajunge la inimile celor care îl omagiază. Anul acesta s-au împlinit 171 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, care, chiar 
dacă îl trecem cu vederea de-a lungul anului, se face simțit prin poemele cunoscute.

Are cel mai lung poem de dragoste, „Luceafărul” și a descris copilăria pe care a petrecut-o la Botoșani și Ipotești în versuri. Nu este român care 
la școală nu a învățat măcar o poezie de Eminescu sau vreun îndrăgostit care nu a putut alege vreun poem al poetului, pe care să-l recite iubitei.
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Cum este să îți dai întâlnire pe nevăzute cu o car-
te??? 

Am încercat să aflăm în  Proiectul ,,Blind date 
cu o carte,, organizat de Biblioteca Comunală 
Țânțăreni în perioada 8-24 februarie 2021, la care:  
Ion Mădălina, Grigoroiu Raluca, Ionescu Cătălin și 
Bundic  Ionuț au participat, prilej bun de a discu-
ta despre semnificația sărbătorii de Sf. Valentin (14 

februarie) și Dragobete (24 februarie). Fiecare copil 
a ales o carte din cele aduse de ei, dar împachetate 
identic, făcând practic un schimb de carte,,pe nevă-
zute" însoțită de  o scrisoare de mulțumire adresa-
tă presupusului posesor real al cărții. A urmat ca în 
perioada 12-23 feb ruarie să citească cartea aleasă, 
iar de Dragobete copiii au schimbat impresii des-
pre cărțile citite, au identificat adevărații posesori ai 

acestora, au găsit fiecare din ei un cuvânt care să 
definească proiectul. 

Ca şi concluzie:ar fi minunat să putem sărbători 
Dragobetele în fiecare zi și să fim  îndrăgostiți de.... 
CARTE!

În mod sigur acest proiect a fost unul care a dus la 
apropierea de carte şi lectură a copiilor, socializare, 
bunătate, empatie, curiozitate,etc.

"Zici cu lipici: legați prin cititul împreună!"
Am sărbătorit miercuri 10 februarie 2021 Ziua Internațională a Cititului Împre-

ună #ZICI2021. 
Evenimentul a ajuns anul acesta la peste 170 de țări participante. Este o mo-

dalitate de conștientizare a cititului cu voce tare, a împărtășirii poveștilor dar mai 
ales a ideii de alfabetizare ca drept fundamental uman, prin aducerea împreună 
a comunităților de pe întreg globul pentru a genera o schimbare în bine.

Ziua Internațională A Cititului Împreună (ZICI) 2021 a fost un minunat prilej 
pentru elevii clasei pregătitoare, de la Școala Gimnazială Țânțăreni  coordonați de 
doamna învățătoare Nae Simona  în colaborare cu Biblioteca Comunală Țânțăreni 
,de a deschide cufărul cu povești ,online,și de a pătrunde în lumea magică a 
acestora. Am citit cu voce tare povestea,, Răţoiul cel urât”, de Hans Christian An-
dersen. A fost o activitate plăcută și 
interesantă am discutat pe marginea 
lecturii și  despre ce învățături putem 
desprinde din povești .

Diplomele de Cititor Iscusit și 
semnele de carte, pe care le primesc 
pentru participarea la ZICI 2021, îi 
așteaptă la bibliotecă. 

Dragi copii și dragă doamnă 
învățătoare, vă mulțumesc și vă 
aștept și la următoarea ediție!

Activități culturale

ZIUA INTERNAÞIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ 2021-ZICI
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Subvenții APIA 2021: Fermierii își vor înregistra on-
line cererile, în perioada 1 martie -15 mai.

Fermierii vor face online demersurile pentru înregistrarea 

cererilor unice de plată la hectar pe anul 2021, în peripada 1 
martie – 15 mai, fără să se deplaseze la sediile APIA, a informat 
luni Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, printr-un co-
municat transmis StartupCafe.ro 

Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă 
se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Fermierii își vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE 
(zone de interes ecologic) și toate informațiile din cerere, prin 

accesarea aplicației IPA ONLINE din versiunea internet, con-

form Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie).
De asemenea, fermierii trebuie să verifice împreună cu pri-

măria pe raza căreia dețin terenul,  situația înscrierii în Registrul 
agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA 
adeverința.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la 
dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depu-
nerii Cererii unice de plată și să fie valabile la data depunerii 
Cererii.

Astfel, toate documente care dovedesc că terenul utilizat se 
află la dispoziția fermierului se transmit electronic pe adrese-
le de e-mail ale Centrelor APIA ce se regăsesc la link-ul:http://
www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia .

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea docu-
mentelor aparţine fermierului și/sau autorităţii care a emis/
atestat aceste documente, după caz.

În cazul în care fermierii deţin animale în exploataţie, au 
obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate în 
Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) (medic veterinar con-
cesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator 
SNIIA) și să se adreseze Centrului județean/local al APIA și/
sau al Centrul Municipiului București în vederea completării 
declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zo-
otehnic, înainte de accesarea IPA Online.

Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închide-
rii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vede-
rea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia.

Atragem atenția ca înainte de semnarea Cererii unice de 
plată sector vegetal și zootehnic, să se verifice încă o dată da-
tele înscrise și documentația depusă!

Reamintim că, în calitate de stat membru al Uniunii Europe-
ne, România beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea 
schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale 
tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agri-
coli, respectiv:

schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistri-
butivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, 
schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic,

măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 
- Agro-mediu și climă, Măsura 11 - Agricultura ecologică, Mă-
sura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020),

ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sec-
torul vegetal și zootehnic.

Potrivit prevederilor legislaţiei europene și naţionale, orice 
fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurilor 
de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii aferente Campaniei 
2021, au obligația să respecte normele de ecocondiționalitate, 
care cuprind Bunele Condiţii Agricole și de Mediu (GAEC) și Ce-
rinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul 
anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, in-
diferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile și pe cele 
care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).

Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme 
de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărțile și listele cu UAT 
eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar și ghidu-
rile adresate fermierilor, pot fi consultate la Centrele APIA și 
pe site-urile:  www.apia.org.ro,  www.madr.ro  și  www.pndr.
ro.(  Sursa:https://www.startupcafe.ro/); Sursa

Proiectul este cofinanțat Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 5. 
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, 
Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până 
la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC, 
Contract POCU:  POCU/303/5/2/130380
Cod MySMIS: 130380
Durata de implementare a proiectului : 30 de luni in perioada 
23 iulie 2020 – 22 ianuarie 2023.
Valoarea totală a proiectului: 3.876.322,23 lei.
Obiectivul general al proiectului este :promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
prin oferirea de servicii socio-medicale integrate, măsuri 
de ocupare, servicii de asistență juridică și activități de 
îmbunătățire a condițiilor de locuit în rândul persoanelor aflate 
în risc de sărăcie sau excluziune socială din comuna Țânțăreni, 
județul Gorj.

Rezultate așteptate:
- 260 persoane din comuna Țânțăreni, județul Gorj vor beneficia 
de servicii socio-medicale integrate, pentru:  

persoane vârstnice 
- îngrijire (casnica) la domiciliu -30 persoane 
- spălătorie sociala  - 60 persoane 
- socializare si petrecerea timpului liber (jocuri de șah, remi, 
table, practicarea meșteșugurilor locale: croșetat, împletit, 
cusut artizanal) – 90 persoane
- servicii medicale - 90 persoane (evaluarea stării de sanatate si 
vitaminizari; recuperare medicala prin electroterapie)

copii
- informare și conștientizare privind discriminarea (educatie 
privind mediul înconjurator/păstrarea curățeniei în comuna)- 
40 beneficiari
- socializare și petrecerea timpului liber (cursuri TIC, jocuri de 
șah, remy, table, lectura, programe culturale, teatru, poezie, 
cântece) - 40 beneficiari
- servicii medicale – 40 beneficiari (recuperare medicala prin 
kinetoterapie)

- educatie sanitara - 40 beneficiari

tineri și adulți 
- cursuri de formare profesionala (îngrijitor la domiciliu, zidari/
pietrari/tencuitori, ospătari, bucatari, electricieni, instalatori 
apa, canal, lucrator în comerț, lucrător finișor, masseur, 
terapeut) -130 persoane
- asistență juridică (reglementare acte de proprietate) - 80 
persoane, 
- sprijin cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuit (branșare 
la energie electrica, imprejmuire gospodarii) - 20 persoane.
„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020”

Date de contact:Comuna ȚÂNȚĂRENI, Str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 123, județul Gorj, cod poștal 217535, telefon/fax: 
0253473108, 0253473109, e_mail: primariatintareni@yahoo.
com, web-site: www.primariatatareni.ro.Fundația Centrul 
Medical de Reabilitare Craiova, Str. Amaradia, nr. 30, , județul 
Dolj, cod poștal 200157, telefon/fax: 0351413440, 0351413441, 
e_mail: mrctcraiova@rdsmail.ro, web-site: www.icarmed.ro.

APIA VA INFORMEAZĂ

Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi "O șansă pentru fiecare" din comuna Țânțăreni, județul Gorj
Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi "O șansă pentru fiecare" din comuna Țânțăreni, județul Gorj
Comuna Țânțăreni, în parteneriat cu Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, demarează proiectul cu titlul: Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi "O șansă 
pentru fiecare" din comuna Țânțăreni, județul Gorj.
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Etapa I:

Cât durează? Timpul de execuție va fi stabilit în 
funcție de schema de vaccinare aleasă, care poate 
cuprinde una sau două doze;

Cine? Persoanele incluse în categoria lucrătorilor 
din domeniile sănătății și social – sistem public și 
privat;

Cum? Vaccinarea se va realiza prin intermediul 
unităților sanitare sau a centrelor de vaccinare ori 
a echipelor mobile de vaccinare – în funcție de 
situație.

Etapa a II-a:

Cât durează? Timpul de execuție va fi stabilit în 
funcție de schema de vaccinare aleasă, care poate 
cuprinde una sau două doze;

Cine? Include populația cu grad de risc și 
lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie, 
esențiale;

Cum? Se derulează prin rețeaua de centre de 
vaccinare/echipe mobile de vaccinare/medicină de 
familie, după caz.

Etapa a III-a:

Cât durează? Timpul de execuție va fi stabilit în 
funcție de schema de vaccinare aleasă, care poate 
cuprinde una sau două doze;

Cine? Include populația generală;

Cum? Se derulează prin rețeaua de centre de 
vaccinare/echipe mobile de vaccinare/medicină 
de familie/centre de vaccinare drive-through, după 
caz.

Procesul de vaccinare împotriva COVID-19 în România
Vaccinarea împotriva COVID-19 în România se va realiza în trei etape, în care vor fi vaccinate grupele populaționale, după 

cum urmează: 

Grupele populaționale pentru vaccinarea împo
triva COVID19:

Pentru stabilirea și prioritizarea grupelor populaționale, 
au fost luate în considerare următoarele criterii:

 principiile de etică și echitate socială;
 criteriile epidemiologice care să permită flexibilitate 

în alocarea vaccinului la nivel regional și local – în funcție 
de evoluția infecției în teritoriu, de ex: creșterea rapidă, 
exponențială a numărului de cazuri peste o anumită 
valoare prag (definirea unui prag de incidență) la nivelul 
unei regiuni va permite, în funcție de caracteristicile 
populației, distribuirea prioritară a vaccinurilor la nivelul 
populației respective pentru limitarea răspândirii 
virusului;

 criteriile medicale – impactul infecției cu SARS-
CoV-2 la nivel individual și colectiv:

riscul de infecție cu SARS-CoV-2;
riscul de evoluție severă și deces în caz de infecție;
riscul de transmitere a infecției de la persoana infectată 

la restul persoanelor;

activitățile esențiale care asigură buna funcționare 
a infrastructurii critice;

- în cadrul aceleași categorii pot fi prioritizate 
subcategorii în raport cu criteriile medicale, evoluția 
epidemiologică, indicațiile și contraindicațiile tipurilor de 
vaccinuri aprobate, disponibilitatea vaccinurilor.

Grupurile  prioritare pentru vaccinarea împotriva 
COVID19

-Personalul din domeniul sănătății
-Personalul din centre rezidențiale și medico-sociale
-Populația cu risc ridicat de evoluție severă în cazul 

infecției cu SARS-CoV-2
- Personalul din alte domenii-cheie, esențiale 

bunei  funcționări a societății

Populația prioritizată pentru vaccinarea împotriva 
COVID19 este:

Etapa I 
– Lucrătorii din domeniul sănătății și social - sistem 

public și privat:
-Personalul din spitale și unități ambulatorii (perso-

nalul medico-sanitar, personalul auxiliar, personal admi-
nistrativ, securitate și pază și alte categorii);

-Personalul din sistemul de medicină de urgență: am-

bulanță, SMURD, IGSU, IJSU, camere de gardă, CPU, UPU;
-Personalul din medicina primară – din rețeaua 

de medicină de familie, medicină școlară și asistență 
medicală comunitară;

-Personalul din laboratoare, farmacii și alți lucrători 
din domeniul sănătății;

-Personalul din serviciile stomatologice;
-Medici rezidenți, elevi și studenți cu profil medical;
-Paramedici și alți voluntari care își desfășoară 

activitatea în unități sanitare;
-Personalul de îngrijire care își desfășoară activitatea 

în centrele rezidențiale și medico-sociale;
-Personalul care acordă îngrijiri medicale și sociale la 

domiciliu;
-Personalul din serviciile de sănătate publică (Institutul 

Național de Sănătate Publică, Direcțiile de Sănătate 
Publică);

-Personalul din unitățile sanitare ale ministerelor cu 
rețea sanitară proprie;

-Personalul din centrele de dializă și transfuzii;
-Personalul implicat în derularea campaniilor de 

vaccinare.

Etapa a IIa
Populația cu grad ridicat de risc
-Adulți cu vârsta peste 65 de ani;
-Persoanele aflate în evidență cu boli 

cronice, indiferent de vârstă, în funcție de 
indicațiile vaccinurilor utilizate.

-Lucrători care desfășoară activități în 
domenii-cheie, esențiale:

-Personal cheie pentru funcționarea 
instituțiilor statului (parlament, președinție, 
guvern, ministere și instituții subordonate 
acestora);

-Personalul din domeniul apărării, ordinii 
publice, siguranței naționale și a autorității 
judecătorești;

-Personalul din sectorul economic vital:
-Procesare, distribuție și comercializare 

a alimentelor de bază (panificație, lactate, 
carne, fructe și legume);

-Uzine de apă, epurare, transport și 
distribuție apă;

-Centrale electrice, producție, transport și 
distribuție curent electric;

-Unități de producție, transport și 
distribuție gaze;

-Unități de producție, transport și distribuție 
combustibili lichizi și solizi;

-Unități de producție, transport și distribuție 
medicamente și materiale sanitare;

-Transport de persoane și mărfuri;
-Noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi 

esențiale;
-Comunicații (serviciul de telecomunicații speciale, 

radio și televiziune naționale);
-Personalul din unitățile de învățământ și creșe;
-Personalul poștal și din servicii de curierat;
-Personalul cultelor religioase;
-Personalul din mass media care desfășoară activități 

cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2 (ex: 
reportaje în unități medicale);

-Personalul din domeniul salubrității și deșeurilor.

Etapa a IIIa (populația generală)
-Populația adultă;
-Populația pediatrică, în funcție de evoluția 

epidemiologică și de caracteristicile vaccinurilor aprobate 
pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani. Sursa: 
https://vaccinare-covid.gov.ro/.
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E primăvară... Este ziua ta, Femeie, Soție, Mamă, Soră, Colegă, Fiică, 
Iubită. Necunoscută, trecătoare misterioasă, enigmatică, voioasă, 
frumoasă. Într‐un cuvânt: FEMEIE. Păstrează‐ți primăvara‐n suflet, fii 
fericită și iubită de Dumnezeu și de bărbatul tău. Copiii‐ți să te‐asculte, 
bărbații te respecte, și‐n viață să ai tot ceea ce cuprinde cuvântul 
FERICIRE.(CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI)

1.„Iniţial a fost o lume a bărbaţilor. 
Apoi, a apărut Eva.” – Richard Armour

2. „Bărbații au descoperit focul, dar 
femeile au descoperit cum să se joace cu 
el.” – Candace Bushnell 

3. „Un spectacol de operă este ca o 
femeie inteligentă: costă mult, e greu de 
înțeles şi nu poți spune nimic rău despre 
el fără să fii considerat mitocan.” – Cleve-
land Amory 

4. „Atunci când virtutea şi modestia 
îi luminează farmecele, strălucirea unei 
femei frumoase este mai puternică de-
cât cea a stelelor din ceruri, şi nu ai cum 
rezista influenţei sale.” – Akhenaton 

5. „Vârsta unei femei nu înseamnă 
nimic. Cele mai frumoase melodii sunt 
cântate pe cele mai vechi viori.” – Ralph 
Waldo Emerson 

6. „Femeia nu este sexul slab. E cel 
mai nobil dintre cele două, prin puterea 
sa de sacrificiu, de suferinţă în tăcere, de 
umilinţă, credinţă şi cunoaştere.” – Ma-
hatma Gandhi 

7. „O femeie poate spune mai multe 
printr-un oftat decât un bărbat într-o 

slujbă.” – Arnold Haultain
8. „Femeia e ca o punguță de ceai: nu 

ştii niciodată cât de tare este până nu o 
vezi cum fierbe.” – Eleanor Roosevelt

9. „Fericirea o face pe femeie frumoa-
să şi dragostea o face fericită. Iubirea 
este adevăratul fard al femeii.” – Charles 
Baudelaire

10. „O femeie frumoasă încântă 
ochiul, o femeie înţeleaptă încântă ra-
ţiunea, iar una pură încântă sufletul.” – 
Minna Antrim

11. „Dacă n-ai văzut încă o femeie 
care iubeşte, atunci n-ai văzut niciodată 
o femeie frumoasă.” – Camil Petrescu

12. „Un bărbat se îndrăgosteşte de 
ce vede, o femeie se îndrăgosteşte de ce 
aude.” – Woodrow Wyatt

13.„Chiar dacă bărbații ar putea să 
înțeleagă femeile, tot nu le-ar veni să 
creadă.” – Rupert Hughes

14. „Zona cea mai erogenă a unei fe-
mei este mintea.” – Raquel Welch

15. „În războiul etern dintre sexe, fe-
meile sunt deja învingătoare.” – Edward 
A. Murphy

Mesajul de felicitare al primarului comune Țânțăreni, dl. Ciutureanu 
Robert-Marian, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, 

E-adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea,
dar fără ea n-ar fi viața și n-ar fi binecuvântarea,
n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrimă sub stele
și ce-ar fi lumea fără-acestea, și ce-ar fi viața fără ele?

Când spui „femeia”, ai spus  „mama”, și-ai spus „soția”, „fiica”, „sora”,
și-ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora,
și-ai spus iubirea, și căldura, și frumusețea fără care
ar fi-un pustiu, și-ar fi-o durere, și-ar fi-o tristețe tot sub soare.

Ce gol și ce singurătate era în cele șase zile
când nu era în Rai femeia, pe toate luminându-i-le,
iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un vis, ca dintr-o rană,
ce minunată întregire le-a dat ființa diafană.

E-adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea,
dar fără ea n-ar fi viața și n-ar fi binecuvântarea,
n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrimă sub stele,
și ce-ar fi lumea fără-acestea, și ce-ar fi viața fără ele?

Să-L binecuvântezi pe Domnul și mulțumește-I c-a făcut-o,
iar fața mamei și-a soției adie-o și sărut-o,
pe fruntea sorei și-a fetiței, fă semnul binecuvântării,
cu mângâierea cea mai sfântă a bucuriei și-a cântării.

N-o întristați, ci mângâiați-o și-ajutați-o cu iubire
să-și ducă sarcina și crucea, frumos, și ea, spre mântuire
căci când ea plânge, toate, toate-s chinuite și-ntristate,
iar când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine-n toate!

...Fii binecuvântată, dulce și scumpă mamă și soție
și sora și fetița noastră, fiți fericite pe vecie,
cu lacrimi sărutam obrajii și ochii voștri-n sărbătoare,
și-ntreaga dragoste ne-o punem pe-al vostru suflet ca o floare.

(Traian Dorz)( http://www.versuri-si-creatii.ro)

      E primăvară... Este ziua ta, Femeie, Soție, Mamă, Soră, 
Colegă, Fiică, Iubită. Necunoscută, trecătoare misterioasă, 
enigmatică, voioasă, frumoasă. Într‐un cuvânt: FEMEIE. 
Păstrează‐ți primăvara‐n suflet, fii fericită și iubită de 
Dumnezeu și de bărbatul tău. Copiii‐ți să te‐asculte, bărbații 
te respecte, și‐n viață să ai tot ceea ce cuprinde cuvântul 
FERICIRE.(CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI) 

FEMEIA DESCRISĂ ÎN CITATE: 

1.„Iniţial a fost o lume a bărbaţilor. Apoi, a apărut Eva.” – Richard Armour 
2. „Bărbații au descoperit focul, dar femeile au descoperit cum să se joace 
cu el.” – Candace Bushnell  
3. „Un spectacol de operă este ca o femeie inteligentă: costă mult, e greu 
de înțeles și nu poți spune nimic rău despre el fără să fii considerat 
mitocan.” – Cleveland Amory  
4. „Atunci când virtutea şi modestia îi luminează farmecele, strălucirea 
unei femei frumoase este mai puternică decât cea a stelelor din ceruri, şi 
nu ai cum rezista influenţei sale.” – Akhenaton  
5. „Vârsta unei femei nu înseamnă nimic. Cele mai frumoase melodii sunt 
cântate pe cele mai vechi viori.” – Ralph Waldo Emerson  
6. „Femeia nu este sexul slab. E cel mai nobil dintre cele două, prin 
puterea sa de sacrificiu, de suferinţă în tăcere, de umilinţă, credinţă şi 
cunoaştere.” – Mahatma Gandhi  
7. „O femeie poate spune mai multe printr-un oftat decât un bărbat într-o 
slujbă.” – Arnold Haultain 
8. „Femeia e ca o punguță de ceai: nu știi niciodată cât de tare este până 
nu o vezi cum fierbe.” – Eleanor Roosevelt 
9. „Fericirea o face pe femeie frumoasă și dragostea o face fericită. Iubirea 
este adevăratul fard al femeii.” – Charles Baudelaire 
10. „O femeie frumoasă încântă ochiul, o femeie înţeleaptă încântă 
raţiunea, iar una pură încântă sufletul.” – Minna Antrim 
11. „Dacă n-ai văzut încă o femeie care iubește, atunci n-ai văzut niciodată 
o femeie frumoasă.” – Camil Petrescu 
12. „Un bărbat se îndrăgosteşte de ce vede, o femeie se îndrăgosteşte de 
ce aude.” – Woodrow Wyatt 
13.„Chiar dacă bărbații ar putea să înțeleagă femeile, tot nu le-ar veni să 
creadă.” – Rupert Hughes 
14. „Zona cea mai erogenă a unei femei este mintea.” – Raquel Welch
15. „În războiul etern dintre sexe, femeile sunt deja învingătoare.” – Edward A. 
Murphy
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mesajul de felicitare al primarului comune Țânțăreni , dl. Ciutureanu 
Robert-Marian , cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii,

Mult stimate doamne şi domnişoare, 
Ziua Internaţională a Femeii, 8 Martie, este aceea zi specială a anului dedicată 

celei mai minunate ființe – FEMEIA. Este o zi deosebită când sărbătorim femeia, 
feminitatea, gingășia, frumusețea, dragostea și credința. Astăzi, dragi femei, 

sunteți în centrul atenției tuturor. Astăzi pentru Dumneavoastră înfloresc cele 
mai gingașe flori și vă sunt adresate cele mai frumoase cuvinte. 

Femeia reprezintă viață, început, speranță. Femeia dă viață, femeia luptă pentru 
viață, sacrificându-se la infinit pentru a asigura armonia și stabilitatea în familia 

pe care o creează cu atâta dragoste. 
Prin excelența sa, femeia întruchipează sensibilitatea și delicatețea. Pentru 

aceasta dragi femei, meritați nu doar o zi de sărbătoare în an, ci fiecare zi din an 
să fie sărbătoarea Dumneavoastră. 

Cu deosebită preţuire vă urez ca toate florile primăverii să vă îmbrăţişeze în semn 
de dragoste şi apreciere pentru toată munca, înţelegerea şi înţelepciunea de care 

daţi dovadă în toate momentele vieţii. 
La mulţi ani! 

PRIMAR, 
Ciutureanu Robert-Marian 

 
Când spui „femeie”, spui viață și binecuvântare 

E-adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea,
dar fără ea n-ar fi viața și n-ar fi binecuvântarea,
n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrimăsub stele
și ce-ar fi lumea fără-acestea, și ce-ar fi viața fără ele?

Când spui „femeia”, ai spus „mama”, și-ai spus „soția”, „fiica”, „sora”,
și-ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora,
și-ai spus iubirea, și căldura, și frumusețea fără care
ar fi-un pustiu, și-ar fi-o durere, și-ar fi-o tristețe tot sub soare.
 
 Ce gol și ce singurătate era în cele șase zile 
când nu era în Rai femeia, pe toate luminându-i-le, 
iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un vis, ca dintr-o rană, 
ce minunată întregire le-a dat ființa diafană. 
  
E-adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea,
dar fără ea n-ar fi viața și n-ar fi binecuvântarea,
n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrimă sub stele,
și ce-ar fi lumea fără-acestea, și ce-ar fi viața fără ele?

 Să-L binecuvântezi pe Domnul și mulțumește-I c-a făcut-o, 
iar fața mamei și-a soției adie-o și sărut-o, 
pe fruntea sorei și-a fetiței, fă semnul binecuvântării, 
cu mângâierea cea mai sfântă a bucuriei și-a cântării. 
 
 N-o întristați, ci mângâiați-o și-ajutați-o cu iubire 
să-și ducă sarcina și crucea, frumos, și ea, spre mântuire 
căci când ea plânge, toate, toate-s chinuite și-ntristate, 
iar când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine-n toate! 
  
...Fii binecuvântată, dulce și scumpă mamă și soție
și sora și fetița noastră, fiți fericite pe vecie,
cu lacrimi sărutam obrajii și ochii voștri-n sărbătoare,
și-ntreaga dragoste ne-o punem pe-al vostru suflet ca o floare.

Mult stimate doamne şi domnişoare,
Ziua Internaţională a Femeii, 8 Mar-

tie, este aceea zi specială a anului dedi-
cată celei mai minunate ființe – FEME-
IA. Este o zi deosebită 
când sărbătorim fe-
meia, feminitatea, 
gingășia, frumusețea, 
dragostea și credința. 
Astăzi, dragi femei, 
sunteți în centrul 
atenției tuturor. As-
tăzi pentru Dumnea-
voastră înfloresc cele 
mai gingașe flori și vă 
sunt adresate cele mai frumoase cuvinte.

Femeia reprezintă viață, început, 
speranță. Femeia dă viață, femeia luptă 
pentru viață, sacrificându-se la infinit 
pentru a asigura armonia și stabilitatea 
în familia pe care o creează cu atâta dra-
goste. Prin excelența sa, femeia întruchi-

pează sensibilitatea și delicatețea. Pentru 
aceasta dragi femei, meritați nu doar o zi 
de sărbătoare în an, ci fiecare zi din an să 
fie sărbătoarea Dumneavoastră.

Cu deosebită preţuire vă urez ca toa-
te florile primăverii să vă îmbrăţişeze 
în semn de dragoste şi apreciere pentru 
toată munca, înţelegerea şi înţelepciunea 
de care daţi dovadă în toate momentele 
vieţii.

La mulţi ani!
  PRIMAR, Ciutureanu Robert-Marian

Când spui 
„femeie”, 

spui viață și 
binecuvântare

FEMEIA DESCRISĂ ÎN CITATE:


