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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
- Raport de activitate luna august 2017 -

Dragii mei,

Am trecut deja în semestrul al II-lea al
anului 2017 şi la nivelul localităţii noastre
proiectele propuse îşi urmează cursul normal spre
a fi duse la finalizare. În luna august, au fost
depuse pentru semnarea contractelor de finanţare
patru proiecte, din care trei pe fonduri  europene
şi unul pe fonduri guvernamentale.

Despre ce este vorba:
• Prin GAL Valea Ialomiţei, finanţare prin A.F.I.R, am depus,
pentru contractare privind finanţarea, două proiecte: 
- Proiectul intitulat “Reabilitare şi modernizare centru de zi
pentru elevi, în satul Gemenea-Brătuleşti”, care vizează
reabilitarea clădirii existente în satul Gemenea Brătuleşti (fost
punct de colectare taxe şi impozite), prin înfiinţarea unui
cabinet de psihologie, a unei săli de lectură unde elevii îşi vor
face temele, supravegheaţi, a unui cabinet de informatică şi
amenajarea, în curte, a unui spaţiu de joacă. Valoarea
investiţiei este 420.000 lei.
- Al doilea proiect depus spre finanţare, tot prin GAL Valea
Ialomiţei, se intitulează “Modernizare prin asfaltare târg
săptămânal în satul Voineşti”, proiect prin care se vor asfalta
toate aleile din  târgul săptămânal. Valoarea investiţiei este de
490. 000 lei, din care 200.000 lei cheltuială nerambursabilă şi
290.000 lei sumă alocată de la bugetul local al comunei
Voineşti.
• Prin Programul Operaţional Regional (P.O.R) - Măsura 8.3,
am depus spre finanţare proiectul “Înfiinţare centru de zi
pentru persoane vârstnice în satul Manga, comuna Voineşti”.
Prin acest proiect, şcoala din satul Manga, clasele I-IV,
desfiinţată încă din anul 2009 şi aflată într-o stare avansată de
degradare, va fi reabilitată prin înfiinţare cabinet de
psihologie, sală pentru jocuri recreative, sală pentru lectură,
grupuri sanitare, încălzire central, iar în curte vor fi montate
aparate pentru exerciţii de recuperare neuromotorie. Valoare
totală a investiţiei va fi de aproximativ 1.000.000 lei din care
2% contribuţie din bugetul local.
• Aşteptăm semnarea contractului de finanţare prin PNDL 2
pentru proiectul intitulat “Modernizare prin asfaltare străzi în
satul Voineşti, comuna Voineşti”. Vor fi asfaltate prin acest
proiect străzile Gogeşti, Aldescu, Moruju, Morii şi Bisericii.

Valoarea totală a proiectului este de 2.900.000 lei suportaţi din
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale. Pe această cale îi
rog pe toţi locuitorii de pe aceste străzi ca, în perioada
următoare, să-şi branşeze gospodăriile la sistemele
centralizate de apă şi canalizare fiindcă în viitor acest lucru va
deveni imposibil (covorul asfaltic nu va mai putea fi tăiat
din niciun motiv).
• Până la sfârşitul lunii septembrie, lucrările la baza sportivă
din satul Izvoarele vor fi finalizate. Iubiţi copii izvorani, veţi
beneficia de o bază sportivă ultramodernă, identică cu cea
existentă în centrul civic al comunei Voineşti!
• În satul Suduleni suntem în grafic cu lucrările la
construirea casei mortuare. Va fi o clădire modernă, cu toate
dotările, care va fi gata în toamna acestui an.
• Cu beneficiarii de ajutor social, am decolmatat şanturile
ce mărginesc drumul judeţean din satul Manga şi drumul
comunal din satul Izvoarele. Pe această cale, vin cu rugămintea
ca fiecare cetăţean din comună să-şi cosească şi să
decolmateze şanţurile din faţa proprietăţii, evitând astfel
situaţiile neplăcute de inundare a gospodăriilor proprii sau
vecine cauzate de căderile însemnate de precipitaţii în
perioade scurte de timp.
• Mulţumim cetăţenilor din satul Gemenea-Brătuleşti care, în
zilele de duminică, ne-au dat o mână de ajutor privind pietru-
irea drumurilor de acces către proprietăţi (în punctele Râpi şi
Cărbunu).

În încheiere, dragi voineşteni, vă asigur că ne vom
continua activitatea şi în lunile următoare pentru a putea
finaliza toate proiectele propuse pentru acest an. Nu uitaţi!
NE ŢINEM DE CUVÂNT!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră,

Sandu Gabriel Dănu�
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Ion pleacă la muncă pe vapor, iar  Gheorghe
îl roagă să-i aducă şi lui un  papagal. După
un timp, Ion se întoarce, dar, cum a uitat să
cumpere un papagal, îi cumpără o bufniţă
din port. Cei doi se întâlnesc, Ion îi dă
bufniţa lui Gheorghe şi-i spune că e papagal
regal. O săptămână mai târziu, se întâlnesc
la o bere, iar Ion îl întreabă pe Gheorghe
dacă papagalul a început să vorbească.
Gheorghe: - Băi, încă nu vorbeşte! Dar tu
ştii ce atent se uită?

☺☺☺

O fetiţă se duce la un magazin de animale.
Fetiţa: - Vă log, aveţi iepulaşi dlăgălaşi?
Inima vânzătorului se topeşte brusc. Se
aşează pe vine, lângă fetiţă, şi o întreabă:
- Vlei un iepulaş dlăgălaş alb sau unul
dlăgălaş moale şi neglu şi pufos? Sau poate
pe cel dlăgălaş şi maloniu de acolo?
Fetiţa se înroşeşte, se leagănă puţin pe 
călcâie, îşi pune mânuţele pe genunchi, se
apleacă în faţă şi răspunde în şoaptă:
- Cled că pitonul meu nu ale plefelinţe...

☺☺☺

Doi urşi stau de vorbă, înaite de hibernare,
privind cum frunzele cad din copaci.
Unul dintre ei zice:
- Odată şi odată, tot mă trezesc eu mai din
timp să văd cine lipeşte frunzele la loc!

☺☺☺

Un tip bate la poarta unei case.
Un câine se ridică în două picioare şi-i
spune:
- Stăpânul nu e acasă!
Tipul leşina de spaimă.
Când îşi revine, îl întreabă pe câine:
- Păi, dacă eşti câine, de ce nu latri?
- N-am vrut să vă sperii…

☺☺☺

Badea Ion şi badea Gheorghe păşteau oile
pe marginea unei prăpastii.
La un moment dat, badea Ion, neatent,
alunecă şi cade în hău.
Gheorghe, speriat, începe să-l strige.
- Ioaneeee! Băăă, Ioaneeee!
Ion nu răspunde.
După un timp, se aude vocea lui Ion.
- Ceeee-i, măăă, Gheooooo?
- Măăă, Ioaneee, ţi-ai rupt vre-un picior?
- Nuuu, măăă, Gheooooo!
- Ţi-ai ruuupt vreo mââânăă?
- Nuuu, măăă, Gheooo!
- Da’ ceee-ai păţiiit?
- Nimiiic, măăă Gheooo, că încă n-am 
ajuuuns jooooos!

☺☺☺

Mergea badea Gheorghe cu căruţa, când,
iaca, vede un crocodil.
Crocodilul: - Ce mai faci, bade?
Badea: - Măi să fie! N-am mai văzut, 
niciodată, un crocodil vorbitor!
Calul: - Nici eu!

☺☺☺

Badea Gheorghe se preumblă pe stradă, cu
cei doi copii ai lui.
Un cunoscut, care îl vede, îi spune:
- Bade Gheorghe, ce faini copii ai! Şi ce mai
seamănă între ei!
- D’apăi, cum nu? Că doară îs gemeni!
- Şi câţi ani au?
- Băiatul are patru, iar fata, cinci!

☺☺☺

Într-o dimineaţă, se scoală badea Gheorghe,
la stână, deschide larg fereastra, îşi admiră
turma şi exclamă, bucuros:
- Vai, ce oi multe şi frumoase am!!!
Se aude ecoul:
- Vai, ce oi multe şi frumoase am... vai, ce oi
multe...
A doua zi, la fel.
A treia zi, badea Gheorghe deschide 
fereastra şi, nemaivăzând nici o oaie, zice:
- Vaaai, unde sunt oile meleeee???
Ecoul: - Nu ştiiiiu… Nu ştiiiiu..

☺☺☺

Badea Gheorghe şi badea Ion sunt trimişi 
să reprezinte România la un congres 
internaţional, care avea loc la Paris. Aici, cei
doi sunt cazaţi la cel mai bun hotel, ca şi
celelalte oficialităţi.
Când ajung în camere, Gheorghe strigă
către Ion:
- Ioanee, mă, tu vezi ce curate îs toate, mă?
- Da, mă Gheorghe! Tare-i fain!
- Mă, şi ce băi faine au!
- Da, măăăă!
- Şi la robinet curge apă caldă!
- Da mă Gheorghe, păcat că nu-i duminică,
să facem şi noi baie!

☺☺☺

Ia povesteşte, bade Gheorghe, cum o fo’ cu
accidentul de maşină!
- Apoi, o fost aşe: noi am mers pe drum tăt
înainte şi când drumu’ o luat-o spre stânga,
noi tăt înainte!!!

☺☺☺

Badea Gheorghe intră în farmacie. Acolo
erau doi studenţi practicanţi. Badea:
- Ce se vinde aici, mă?
- Măgari, moşule! L-au luat aceştia peste
picior. La care Badea Gheorghe:
- Şi-au rămas numai doi?

^Pastila de ras
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Rugăciunea în via�a credinciosului
Rugăciunea este vorbirea omului cu Dumnezeu.

Rugăciunea este vlăstarul blânde�ii și al lipsei de mânie. Rugăciunea
este rodul bucuriei și al mul�umirii. Rugăciunea este alungarea
întristării și a descurajării. Rugăciunea este cheia pentru împără�ia
cerurilor. Rugăciunea are trei trepte: treapta întâia este rugăciunea
orală, citită, adică rugăciunea trupului; treapta a doua este
rugăciunea cugetării, adică a min�ii; iar treapta a treia este

rugăciunea sim�irii, adică a inimii.

Rugăciunea nu numai că îl apropie pe om de Dumnezeu,
ci îl lipeşte de Dumnezeu şi îl face un duh cu El. Sudura aceasta
duhovnicească de a se uni omul cu Dumnezeu, se face pe calea
rugăciunii. Dar când auzim noi de rugăciune, să nu credem că toată
rugăciunea noastră este rugăciune. Dacă eu zic cu limba
rugăciunea, sau cu gura, iar mintea este pe dealuri, eu mă înşel pe
mine când mă rog. Că Dumnezeu, în vremea rugăciunii, nu caută
numai buzele şi limba, ci caută mintea şi inima.

Rugăciunea care o facem noi cu gura şi cu buzele şi ea
este bună într-o măsură, dar ea este graniţa cea mai depărtată a
rugăciunii sau, mai bine zis, ca să înţelegeţi mai bine, ea este cuiul
(treapta) cel mai de jos din scara rugăciunii. Ştii că atunci când te urci
pe scară, pui piciorul pe cel dintâi cui. Dar, cât ai de suit!

Or, scara rugăciunii în urcuşul ei nu are sfârşit. Rugăciunea,
în creşterea ei, nu are margine, pentru că ea se uneşte cu Dumnezeu.
Şi precum Dumnezeu, fiind nemărginit în sfinţenie prin înălţimea
însuşirilor Sale, nu are sfârşit în bunătate şi în sfinţenie, aşa şi
rugăciunea, în creşterea ei duhovnicească, se înalţă şi margine nu
are! Şi nu numai rugăciunea este nemărginită, ci şi toate virtuţile care
se nasc din Dumnezeu sunt nemărginite; tocmai de aceea, că se nasc
din Dumnezeul nemărginit. Ori credinţa, ori nădejdea, ori dragostea,

ori mila, toate sunt nemărginite, pentru că ele se nasc dintr-un
Dumnezeu care nu are margine în bunătate.

Rugăciunea este cheia raiului, ea deschide portile harului
divin. Rugăciunea este o garan�ie a nemuririi, căci cel ce vorbește cu
Dumnezeu cu toată sinceritatea devine mai tare ca moartea, sufletul
lui devine nemuritor, iar corpul lui va reînvia în mod glorios.

Rugăciunea ne este necesară pentru a ne întări în suferin�e
și slăbiciuni. Ea este ca o armură ce protejează pe creștinul ce luptă
pentru perfec�iune, ea este făclia care împrăștie întunericul din calea
vie�ii omului, ea este porumbelul păcii între om și Dumnezeu, ea este
tămâia plăcută lui Dumnezeu.

Necesitatea rugăciunii reiese tocmai din eficacitatea ei,
altfel ea n-ar mai fi necesară. Rugăciunea este împăcarea omului cu
Dumnezeu, ea imploră mila și sprijinul Lui. Dumnezeu se milostivește
în fa�a unei stăruitoare rugăciuni. Sfin�ii care se roagă pentru
întreaga omenire păcătoasă, liniștesc furia și revolta Cerului.
Niciodată nu este invocat în deșert numele și ajutorul lui Dumnezeu.
El ascultă ruga celui umil și nu va dispre�ui cererea sa. El nu rămâne
surd la rugăciunile celui ce crede în El și îl iubeşte. 

Nimic nu vom pierde, dimpotrivă, dacă ne vom adresa Lui
cerându-i ajutorul. Dacă El nu ne acordă ceea ce dorim noi, înseamnă
ca nu i-am cerut ceva bun, ceva care să contribuie la sfin�irea și mân-
tuirea noastră. Cât de păcătos ar fi omul, dacă revine la Dumnezeu și
își recunoaște greșelile, totul i se iartă. Iisus Hristos ne spune aceasta
prin parabola fiului risipitor. Tot Iisus Hristos ne înva�ă să cerem lui
Dumnezeu orice în numele Lui, căci tot ce ve�i cere în numele Meu,
vă va fi dat vouă, ne spune Iisus Hristos.

Pr. Prof. Drd. Bugiulescu Constantin-Valentin, Parohia Voinești II

KORYO KARATE CLUB,

4 medalii de aur şi 3 

de bronz la Barcelona!
În perioada 29-30 iulie 2017, s-a desfăşurat în Spania, la

Barcelona, Campionatul Internaţional de Karate Shito Ryu Hayashi
Ha. Turneul a aliniat la start peste 700 de competitori din 25 de ţări.
CS Koryo Dragomireşti a deplasat la Barcelona un lot format din 9
sportivi care au reuşit o performanţă extraordinară, cucerind
7 medalii pentru ţara noastră, 4 de aur şi 3 de bronz.

“Este un rezultat care confirmă forma excelentă a
sportivilor, dobândită prin foarte multă muncă şi seriozitate. De
remarcat că au fost selectaţi în lotul CS Koryo care a făcut deplasarea
la Barcelona şi doi sportivi legitimaţi la Secţia Voineşti, Costanzo
Isabella şi Oprescu Bogdan. Amândoi au avut o evoluţie de excepţie,
în final, Bogdan Oprescu ocupând locul 4 la kata şi kumite, iar Isabella
Costanzo a reuşit să aducă României două medalii de aur, la
individual şi echipe kumite, şi o medalie de bronz, la kata echipe.

Precizez că merită tot respectul nostru şi membrii
«Fan Club Koryo» care au fost, ca de fiecare dată,  alături de sportivi,
indiferent de locaţie. Am avut de departe cea mai puternică galerie!
10 părinţi au făcut deplasarea la Barcelona pentru a susţine echipa
noastră.

Rezultatele de excepţie obţinute au la bază o puternică
pregătire fizică şi tehnică care nu ar fi posibilă fără o sală de
antrenament adecvată şi dotată cu tot ceea ce trebuie pentru marea
performanţă şi profităm de ocazie pentru a mulţumi administraţiei
publice voineştene, personal domnului primar Sandu Gabriel şi

domnul viceprimar Claudiu Popa, pentru implicarea activă în viaţa
cultural-sportivă a comunităţii, punând la dispoziţia tinerilor tot ceea
ce este necesar pentru performanţă.  

Mulţumim, de asemenea, tuturor sponsorilor noştri, în
special SC Digitech, domnului Adrian Vulpoiu şi doanei Nela Vulpoiu,
părinţilor sportivilor - pentru susţinerea financiară, antrenorilor şi
instructorilor - pentru abnegaţie şi devotamernt.

În încheiere, reamintesc comunităţii voineştene că, în luna
octombrie 2017, va avea loc cea de-a doua ediţie a Cupei Mărului
Voineşti, care se va desfăşura în Sala de Sport a Liceului Agricol din
localitate, unde şi-au anunţat deja participarea peste 100 de sportivi
din judetul Dâmboviţa. Competiţia va fi organizată de către Primăria
Voineşti în colaborare cu CS Koryo Dragomireşti şi Asociaţia de Karate
Dâmboviţa, sub egida Federaţiei Române de Karate şi va avea
participare judeţeană, mărimea sălii nepermiţînd o participare
naţională. Vom reveni cu informaţii şi noutăţi din lumea karate-ului
voineştean”, precizează Viorel Marinoiu – antrenor şi preşedinte
al CS Koryo. 
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Istorisire dintr-un alt veac dâmboviţean (II)

Trăiam, fără să-mi dau seama, în plin folclor
Am urmat primele două clase primare la Cândeşti, satul

în care m-am născut. Reţin din acei ani, în primul rând libertatea
absolută de care m-am bucurat şi cu care nu aveam să mă mai
întâlnesc decât episodic în următorii doi ani şi apoi niciodată. Nu
aveam niciun fel de restricţii. Satul era izolat în mijlocul pădurii şi
hoinăream împreună cu alti copii, cât era ziua de lungă. Trăiam, fără
să-mi dau seama, în plin folclor, care era cu totul autentic, lipsit de
orice pervertire. Poveştile şi basmele pe care le ascultam, le
ascultaseră cu siguranţă şi părinţii, şi bunicii mei. Unele ne înfricoşau,
altele ne înveseleau, dar toate aveau o morală care, am înţeles mai
târziu, era circumcisă convieţuirii în cinste, în demnitate şi în credinţa
în Dumnezeu a tuturor membrilor acelei comunităţi rurale încă
arhaice. 

Existau şi tot felul de superstiţii care se transmiteau şi ele
de la o generaţie la alta şi care aveau o forţă de influenţare greu de
bănuit astăzi. Se manifestau cotidian, determinând deciziile şi atitu-
dinile oamenilor în faţa oricăror evenimente. Ritualurile erau şi ele
păstrate, respectate şi practicate cu sfinţenie. Orice abatere era
considerată un păcat şi era aproape de neconceput încălcarea lor.
Legat de aceasta, îmi aduc aminte că aveam la Cândesti un câine la
care ţineam tare mult. Se pare însă că era destul de rău, mai muşca
câte o oaie, se mai dădea şi la oameni şi bănuiesc că vreun vecin l-a
otrăvit pentru că l-am găsit mort. Părinţii mei erau plecaţi în alt sat,
pentru că era ziua de Sfântul Ilie şi merseseră să o sărbătorească la o
rudă a lor. Pe vremea aceea aveam câţiva argaţi care îngrijeau vitele,
mai erau şi câteva femei care ajutau la gospodarie şi printre ei se afla
şi un anume Chirică. Nu prea avea el multă carte, era şi chior de un
ochi, dar era foarte inteligent şi hâtru, pus mereu pe şotii. Când m-a
văzut plângând, a venit şi m-a mângâiat, lăsând impresia ca vrea să
mă consoleze: “Asta e, l-a luat Dumnezeu! Hai la biserică să tragem
clopotele“. Trebuie să spun că el era plătit de tata, care era preot, să
tragă clopotele bisericii din sat. Eu m-am împotrivit cât am putut, şti-
ind bine că face o nelegiuire, că nu se trag clopotele pentru câinii
morţi, dar el a insistat şi m-a convins, spunându-mi că nu se trag
clopotele pentu orice câine, dar că ăla era “câine de popă”, aşa că a
pornit foarte hotărât spre biserică. M-am luat după el plângând şi
încercând să-l opresc, dar nu am reuşit şi l-am văzut urcând în
clopotniţă şi trăgând clopotele de mort. Eram înspăimântat pentru că
încălcase toate canoanele bisericeşti. Când am ajuns acasă am aflat
că tata trimisese vorbă printr-un vecin întâlnit în drum, să meargă
Chirică şi să tragă clopotele, pentru că în acea zi de Sfântul Ilie a
anului 1927 a murit Majestatea Sa Regele Ferdinand. 

Învâţâmântul românesc în şcolile săteşti
Nu deţin şi nu am deţinut niciodată date statistice

referitoare la analfabetism, la acest grav fenomen social. Tot ce pot
afirma în acest sens este legat doar de cunoaşterea nemijlocită. Am
certitudinea că numărul analfabeţilor din zona geografică la care ne
referim este mai mare astăzi decât era pe vremea când am făcut eu
şcoala primară. În Boţeşti, de exemplu, nu existau practic analfabeţi.
Poate să fi existat vreun copil bolnav mintal sau vreun copil de ţigan,
pentru că aveam în sat şi două familii de ţigani, care să nu fi fost dat
la şcoală, dar eu nu-mi amintesc. În general, ţăranii îşi dădeau copiii
la şcoală, iar dacă ar fi existat totuşi vreunul care să se codească, se
aplicau nişte amenzi destul de mari, care îl lecuiau să-şi ţină copilul
acasă. Învăţătorii urmăreau cu multă rigurozitate ca toţi copiii din sat
să fie şcolarizati şi de regulă nu era nevoie să se recurgă la presiuni
pentru înscrierea lor la şcoală. 

Merii, prunii şi băutura noastră naţională, ţuica
Într-o regiune în care prunii şi merii acopereau aproape

întreaga suprafaţă agricolă şi unde se produceau râuri de ţuică, exista
şi consum, dar nu se putea vorbi în niciun caz de alcoolism. Situaţie
care nu mai este valabilă, din păcate şi astăzi, când văd care sunt
proporţiile şi mai ales consecinţele consumului de alcool fără măsură.
Existau şi pe atunci beţivii satului, dar erau cazuri izolate, nu se punea
problema unui fenomen de masă care să producă ingrijorare.

Proprietatea era sfântă
Proprietatea era sfântă şi viaţa comunităţii de neconceput

în afara ei. La fel de neconceput era şi faptul de a nesocoti, de a
încălca sau măcar de a atenta la proprietatea altuia. Mai existau mici
conflicte legate de probleme de hotare, de răzoare, care, de regulă,
erau rezolvate paşnic şi numai în cazuri excepţionale se ajungea la
judecată. Îmi aduc aminte că exista un obicei deosebit de frumos:
dacă cineva pierdea ceva de o oarecare valoare, un animal, o pasăre,
o unealtă, duminica, la ieşirea din biserică, anunţa pierderea. Imediat
se ivea găsitorul, bucuros că poate înapoia proprietarului bunul
pierdut. Se întampla chiar să nu fie anunţate, din diferite motive,
anumite pierderi şi găsitorul să întrebe totuşi cui aparţine bunul găsit
de el. Aceste anunţuri, un fel de mică publicitate locală, se faceau
numai la biserică, unde duminica sau în zilele de sărbătoare se aduna
întreaga suflare a satului. 

Nu s-a pomenit niciodată să se ducă cineva să culeagă

munca, recolta, de proprietatea unui vecin. În perioada regimului

comunist, acest tabu a fost încălcat aproape zilnic. Este adevărat ca

oamenii furau de la C.A.P., dar nu era vorba propriu-zis de un furt. Ei

luau doar o parte din ceea ce li se cuvenea de drept pentru munca lor

şi pentru proprietatea lor asupra pământului care le fusese confiscat.

Ţăranii nu erau de condamnat din punct de vedere moral pentru

acest furt care nici măcar nu era considerat ca atare (...) Astăzi se mai

întamplă, chiar dacă nu frecvent, ca un sătean să mai ciupească ceva

şi din roadele vecinului său. Sunt convins însă că în scurt timp, atât

simţul proprietăţii personale, cât şi respectul pentru proprietatea

altuia vor reveni la valorile normale şi astfel de incidente, chiar dacă

nu vor disparea cu totul, vor fi numai întâmplătoare.

Economia patriarhală în cadrul unui sistem autarhic

Cu greu am fi putut găsi în satele româneşti elemente ale

civilizaţiei moderne. Nu exista curent electric, nu existau căi de

comunicaţii, ca să nu mai vorbesc de radiouri, de televizoare şi de

toată aparatura aceasta electro-casnică pe care o găsim acum în

majoritatea caselor din satele româneşti. Nu trebuie să uităm totuşi

că există acea straveche civilizatie rurală, pe ale carei valori s-a

întemeiat spiritualitatea românească. În privinţa nivelului de trai al

locuitorilor din acea vreme - a cărui principală componentă era gradul

de îndestulare a familiei ţărăneşti cu cele necesare vieţii de zi cu zi şi,

în primul rând, a hranei - afirm fără nicio reţinere că era destul de

ridicat. Ţăranii produceau în gospodărie tot ce le era necesar,

economia ţăranească fiind  într-adevar autarhică. În satul meu nu se

pomenea ca oamenii să ducă la târg pentru vânzare lapte, păsări, ouă

sau alte produse de acest fel. Valorificau numai ceea ce aveau din

abundenţă şi le prisosea: fructe, ţuică, lemne din pădure, oi sau vite.  

�Mircea Vlad

Continuăm publicarea unor fragmente inedite din relatările făcute de fostul lider naţional-ţărănist Ion Diaconescu, în urmă cu

două decenii, semnatarului acestor rânduri. Anul acesta, mai exact în ziua de 27 august, se împlinesc o sută de ani de la naşterea lui Ion

Diaconescu, care a trăit în primii ani ai vieţii sale în comuna Boţeşti, satul Cândeştii din Deal, judetul Dâmboviţa. M-am oprit cu precădere

asupra relatărilor sale despre realităţile satului românesc din zona Subcarpaţilor Meridionali, în perioada interbelică, gândind că

reprezintă un bun criteriu de comparaţie cu realităţile satului românesc contemporan din aceeaşi zonă istorică.           
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CE SE ÎNŢELEGE PRIN BUNE MANIERE?
Formele  de  manifestare  ale  politeţii  pot  să  difere  de la

o  ţară  la  alta , dar  şi  de  la  o  epocă  la  alta, în funcţie  de  mediul
social  şi  de  împrejurări. Esenţial  este însă  CODUL  ONOAREI  care
a  făcut, la  origine, din  vânătorul erei paleolitice  un  om  de  soci-
etate, ori  din  femeia  lui, acoperită  cu  păr, ceea  ce  se  cheama  o
doamnă. 

Omul  de onoare  îşi  respectă  cu  sfinţenie  cuvântul  dat,
are  principii ferme, nobleţe  sufletească, respect  faţă  de  sine  şi  faţă
de ceilalti, este  blând  şi  răbdător. Un  astfel  de  om, în  sensul deplin
al  cuvântului, este  agreat  de  toată  lumea. Nu întâmplător  un  om
manierat  era  acela  pe  care  francezii  îl numeau “l’honnete  home”
(om cinstit).  În  zilele  noastre, îl denumim  în  mod  curent “un
gentleman” sau, pur  şi  simplu, “un  domn”. 

Ce  este  un  gentleman? Există  mai  multe  accepţii ale
cuvântului, dar  toate  uşor  ironice, un  gentleman  fiind acel  domn
care  apucă  zahărul  cu  cleştisorul, chiar  dacă  este singur  la  masă,
cel  care, intrând  într-o  baie  unde  se  află o  femeie  goală, se
retrage  spunând: Pardon, domnule!... Un gentleman  mai  este, în
fine, acel  domn  care  se  bărbiereşte şi  se  îmbracă  special  pentru
cină, chiar  dacă  trăieşte singur  în  junglă.

Desigur, toate  aceste  definiţii  atrag respectul, dar  toate
te  fac  totodată  să  surâzi. Şi  de  aici până  la  a-l considera  pe
gentleman-ul  nostru  ridicol  nu  este decât  un  pas. Să nu  ne  grăbim
totuşi  s-o  facem.  Un  om  care se  respectă  şi  îi  respectă  pe  alţii
nu  poate  fi  ridicol. Adevăratul  gentleman  are  câteva  tabu-uri  pe
care  nu  le încalcă  niciodată. El  nu  vorbeşte  despre  bani  în
societate  şi mai  ales  nu  se  laudă  că  are  bani  cu  nemiluita, dar
nici nu  se  plânge  că-i  lipsesc. Nu  se  împrumută  decât  în  cazuri
extreme  şi  niciodată  de  la  o  femeie. Nu  comentează  în  faţa unor
terţe  persoane  gesturile  şi  vorbele  soţiei  sau  ale copiilor  săi  şi
nici  nu-i  ceartă  în  faţa  străinilor. Nu dezvăluie  nici  secretele, nici

dificultaăţle  lui  familiale. Îşi stăpâneşte  pasiunile, emoţiile,
sentimentele, pentru  că  rămâne stăpân  pe  el  însuşi, oricare  ar  fi
împrejurările, chiar  şi atunci  când  este  într-o  situaţie  disperată. Se
străduieşte  să aplice  înţeleptul  şi  banalul  obicei  englezesc  după
care  nu se  acordă  nici  unui  lucru  mai  multă  importanţă  decât
are.

În  realitate, faţă  de  toată  lumea, superiori  sau inferiori în
ierarhia  profesională  sau  socială, dovedeşte  aceeaşi politeţe, cu
alte  cuvinte, se  străduieşte  să  nu  supere  pe nimeni  şi  să-i  facă
pe  cei  din  jur  să  se  simtă  bine. Oricine  ştie  că  un  om  de  soci-
etate  agreabil este întâmpinat de  cei  din  jur  cu  mai  multă  bucurie
decât  un  necioplit, că o  persoană  zâmbitoare  este  acceptată  mai
uşor  în  societate decât  un  om  posomorât, că  un  personaj
îngrijit  inspiră  mai multă  încredere  decât  un  boem. 

Printre  noii  îmbogăţiţi  este foarte  răspândită
părerea  că  bunurile  lor  înlocuiesc  politeţea şi  cultura, că  poţi
foarte  bine  să  trăieşti  şi  fără  ele. Dar, cât  de  crudă  e  trezirea  la
realitate  în  momentul  când averea  sau  rangurile  dispar  şi  nimic
nu  le  mai  umple  viaţa. E  în  avantajul  oricui  să  dea  crezare  unui
vechi  aforism: un om  bine  crescut  rămâne  un  om  bine  crescut,
fie  că  situaţia sa  materială  este  înfloritoare  sau  catastrofală  şi  ori-
care  ar fi  mediul  în  care  este  silit  să trăiască.   

Indulgenţa  faţă  de micile  slăbiciuni  omeneşti, la  care
este  expus  oricine, respectul  pentru  modul  de  viaţă  al  fiecăruia,
convingerea  că totul  este  relativ  sunt  adevăruri  valabile  peste  tot,
atât printre  milionari, cât  şi  în  rândul  oamenilor  obisnuiţi. Vom
descoperi  astfel  peste  tot, indiferent  de  mediul  social, oameni
plini  de  bun  simţ  şi  de  tact  şi  ne  vom  da  repede seama  că
averea  şi  rangul  social  n-au  prea  mare  importanţă când  e  vorba
de  o  comportare  civilizată.

UNIVERSITATEA VALAHIA
STUDII DE MASTERAT

Dosarul de examen (tip plic) va conţine următoarele documente:
• Fişa de înscriere • Carte de identitate – original şi copie • Diplomă de
bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau
copii conform cu originalul; absolvenţii de liceu din promoţia
anului 2017 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o
adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de
bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în
cazul în care vor fi declarati admişi în urma concursului, au obligaţia de
a depune la facultate diploma de bacalaureat în original până la data
specificată de către Comisia de Admitere • Certificat de naştere, în copie
conform cu originalul • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul
medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana
care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care
candidează • Candidaţii cu afecţiuni clinice sau handicap vor prezenta
adeverinţe medicale în care se va menţiona - în mod expres - gradul
deficienţelor. • Trei fotografii tip buletin • Adeverinţă din care să rezulte
calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de
absolvire, în original sau copie conform cu originalul pentru cei care se
înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare • Certificat de
căsătorie, în copie conform cu originalul (dacă este cazul) • Chitanţă
achitare taxă de înscriere • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare
(copie legalizată după certificatul de deces al părintilor - în cazul celor
orfani; adeverinţă de la Casa de copii - în cazul celor aflaţi în această
situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
Candidaţii care optează pentru locurile rezervate rromilor vor aduce la
înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor
(semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. 
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HEPATITA POATE FI PREVENITĂ!
Dacă nu te-ai îmbolnăvit de hepatită până acum, nu

înseamnă că ai scăpat. Poţi oricând să iei şi tu boala, mai ales că în
ultima vreme se înregistrează din ce în ce mai multe cazuri. Statisticile
arată că, la ora actuală, peste un milion de români sunt purtători
cronici contagioşi. Şi, totuşi, hepatita poate fi prevenită şi tratată.
Săracia, mizeria şi sexul neprotejat sunt doar câţiva dintre factorii
care pot determina apariţia hepatitei. 

Ce este hepatita?
Mulţi îi spun “gălbenare”, fiindcă persoana cu hepatită

prezintă o coloraţie gălbuie a feţei, membrelor şi mucoaselor.
Atenţie! Nu confunda hepatita cu icterul mechanic (o boală în care,
tot la fel, apare o culoare galbenă a pielii). Hepatita este, de fapt,
o inflamaţie a celulei hepatice, care, în timp, se poate deteriora şi
distruge. Prin urmare, ficatul este cel care suferă de pe urma acestei
maladii.

Mai multe feluri de boală
Cele mai răspândite forme sunt hepatitele A şi B, dar prin

lume circulă şi alte virusuri hepatice. Probabil, ai auzit vorbindu-se
despre hepatita C sau D, boli ceva mai greu de tratat.

Cum te poti îmbolnăvi?
Virusurile hepatice, substanţele chimice toxice,

medicamentele şi alcoolul pot determina apariţia hepatitelor. Dar, cel
mai uşor se ia prin contactul direct dintre persoana sănatoasă şi cea
bolnavă. În acest caz, vorbim de hepatita A, cunoscută şi sub numele
de boala mâinilor murdare. Maladia se mai poate transmite şi prin
alimente contaminate sau apă contaminată. Aşadar, ai grijă de unde
bei apa (pericol de contaminare - în locurile în care lipseşte
canalizarea sau acolo unde este defectuoasă, iar sistemul de
purificare al apei este inadecvat) şi unde te scalzi (lacurile şi piscinele
prezintă risc de contaminare). Dar, nu sunt suficiente doar aceste
măsuri de precauţie. Dacă faci sex cu parteneri ocazionali, ar fi cazul
să te protejezi. De ce? Pentru că hepatita B se transmite şi pe cale
sexuală. Se spune chiar că virusul hepatic B este de 100 de ori mai
contagios decat HIV. Cei mai predispuşi sunt adolescenţii şi
persoanele cu vârste cuprinse între 20 şi 40 de ani. Dacă ai trecut cu
bine de aceste obstacole, ai grijă la altele... De pildă, dacă frecventezi
des saloanele de cosmetică, trebuie să fii atentă la curaţenia de acolo

şi la regulile de igienă. O manichiură sau o pedichiură efectuată în
condiţii igienice precare te poate îmbolnăvi de hepatita B. La fel, un
tatuaj, o şedinţă de acupunctură, o injecţie sau o transfuzie de sânge
efectuate în condiţii nesterile.

Ce-i de făcut?
Dacă te simţi tot timpul obosit/ă, nu ai poftă de mâncare, ai

dureri abdominale, greţuri, vărsături, ar trebui să-ţi pui un semn de
întrebare în privinţa stării tale de sănătate. Dacă ţi s-au îngălbenit
ochii, faţa şi mâinile, iar urina are o culoare brun-roşcată, trebuie să
mergi de urgenţă la medic. E posibil să ai hepatită, dar numai
analizele sangvine pot certifica acest lucru. Chiar dacă nu prezinţi
simptomele descrise mai sus, dar ai în familie pe cineva cu hepatită
sau ai intrat în contact direct cu un astfel de bolnav, e bine să-ţi faci
un control medical. Nu uita, hepatita poate fi prevenită prin
vaccinare! Iar, dacă te-ai contaminat şi e deja prea tarziu pentru asta,
poţi măcar să-i protejezi pe cei din jurul tău, mergând imediat la
spital. Internarea într-o secţie de boli contagioase e mai mult decât
necesară. Este nevoie de un tratament adecvat, de izolare de restul
familiei, de supraveghere medicală şi regim alimentar. Terapiile
neconvenţionale nu sunt întotdeauna eficiente.

Strategii de însănătoşire grabnică
Nu neglija dieta, repausul şi controalele medicale. Acestea

sunt secretele unei vindecări rapide şi complete. Să nu crezi că, odată
ce ai ieşit din spital, ai scăpat de tratament şi regim. Organismul nu
s-a refăcut complet, aşa ca ai nevoie de odihnă. Dormi 10 -12 ore pe
noapte, iar ziua nu neglija somnul de dupa-amiază. Evită eforturile
fizice mari, nu te enerva şi nu te obosi psihic. Nu consuma alimentele
de tipul: grăsimi, ouă, carne, mezeluri, conserve, condimente, legume
uscate, dulciuri. Nu bea alcool!

Metode de profilaxie
� Spală-te pe mâini cu apă şi săpun înainte de fiecare masă.
� Fereşte-te de alimentele care nu-ţi inspiră încredere.
� Bea apă numai din surse sigure.
� Vaccinează-te împotriva hepatitei A şi B.
�De fiecare dată când faci sex cu un partener ocazional, protejează-te.

Asistent  medical comunita - Cornelia Ionescu

ŢĂRI ÎN LUME. CUNOAŞTEŢI?

ORIZONTAL: Ţări din lume | VERTICALA A-B: Numele ţării noastre
(Soluţia careului din numărul trecut: SANTIAGO)

1

2

3

4

5

6

7

B
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� Sesiunea I: 12 septembrie - 21 septembrie, înscrieri la
Secretariatul IOSUD (str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Corpul D,
parter), între orele 09.00–16.30
� 22 – 23 septembrie 2017, desfăşurarea colocviului de
admitere şi a probei de competenţă lingvistică
� Sesiunea II: 25 septembrie, 09.00–16.30, înscrieri
� 26 septembrie 2017, desfăşurarea colocviului de
admitere etapa II şi a probei de competenţă lingvistică

DOMENII:
Management; Contabilitate; Istorie; Inginerie Electrică;

Ingineria Materialelor; Inginerie Mecanică.

Informaţii suplimentare puteţi afla accesând
http://www.scoaladoctorala.valahia.ro 

UNIVERSITATEA VALAHIA
STUDII DE DOCTORAT
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Savu Ionuţ-Alberto

Îi dorim viaţă lungă 
şi fericită!

1. Niculăescu Andrei-Marian
şi Vasile Sorina-Iuliana 
2. Bold Cătălin-Marian şi Coman Roxana-
Elena 
3. Mărăcineanu Adrian-Gheorghe şi Petre
Iulia-Georgiana 
4. Ilie Constantin şi Ţipelea Petruţa-Elena 
5. Mihai Ion-Cosmin şi Iftode Nicoleta-
Ancuţa
6. Stroe Albert-Petre şi Dumitru Corina-
Monalisa
7. Cristea Cristian şi Chelmuş Daniela-Laura 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
20.07.2017 - 18.08.2017

DECESE

�1. Diaconu Dumitru 
2. Diriuş Ioan 
3. Coman  Ion 
4. Bădăran Avida 
5. Neagu Marioara 

Dumnezeu  să-i odihnească!

Telefoane:
0723.142.661 – Primar 

0723.142.662 – Viceprimar 
0245.679.324 – Relaţii cu publicul

Fax: 
0245.679.450 

Adresa: 
Voineşti, str.Principală, nr.145

e-mail: 
consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web: 
www.primarievoinesti.ro

Nu ezitati să ne contactaţi pentru
rezolvarea  oricărei probleme legate

de administraţia locală. 

Când Dumnezeu m-a zămislit pe-aici
Făr să mă-ntrebe dacă vreau, au ba
Mi-a dăruit ce n-ai putea să zici
Pu�ină minte, eu să fac ce vreau cu ea.

N-a fost destulă ca un geniu eu să fiu
Nici prea pu�ină s-ajung deputat
Așa că, iată-mă-s, nici mort nici viu
Nu sunt sărac și nicidecum bogat.

Bogat mă simt că nu-s sărac la minte
Sărac mă văd acei cu mintea sărăcită
Și tot încerc ca să găsesc cuvinte
Să vă explic așa o soartă încâlcită.

Aproape că-mi doresc să fiu netot
Și să nu știu deloc ce e cale pe vale
Și remușcări să n-am dacă-aș putea să pot
Să-i fur pe to�i acei ce-i întâlnesc în cale.

Averi s-adun să-mi încălzească-orgoliul
Și to�i cei mul�i să spună că sunt zeu
Deloc să-mi pese atunci când fotoliul
Ne-ncăpător va fi pentru “trupșorul” meu.

Să calc pe oameni ca pe cele dale
De pe aleile dintre morminte
Și cei călca�i să-mi cânte osanale
Să-mi fie sclavi cu-antet și jurăminte.

Dar, ce să fac, așa a fost să fie
Acea pu�ină minte ce-a fost întâiul dat 
Nu m-a îndepărtat, de tot, de sărăcie
Însă nici sclav la bani, deloc, nu m-a lăsat.

Și chiar bogat mă simt în sărăcia mea
E o avere care n-are cum s-o ieie
Nimeni că nici măcar n-ar ști valoarea sa
O pot păstra pe toată fără s-o �in sub
cheie.

Și-atunci am în�eles cumva a ei menire
Prin scrierile mele am pus-o să rodească
Găsindu-mi astfel și eu, odată, împlinire
Și-aflându-mi rostuirea mea cea pămân-
tească.

Iar când va fi să fie și-oi merge la strămoși
Ale ei fructe eu le las cu încântare
De vor fi pe-al vostru plac voi fi-ve�i
bucuroși
Iară de nu, atunci n-o fi cu supărare

� Zaharia Sacagiu_Voinești

ERATĂ: Dintr-o regretabilă neatenţie, în numărul trecut al “Gazetei
de Voineşti”, poezia intitulată "100", scrisă de domnul Zaharia Sacagiu,
colaborator apropiat al ziarului nostru, a apărut fără a purta semnătura
autorului. Facem acum cuvenita rectificare, cu rugămintea să fim iertaţi pentru
omisiune, şi vă invităm să vă delectaţi, în rândurile de mai jos, cu o nouă creaţie
a domnului Zaharia Sacagiu.

Din istoria satului Gemenea
Chiar dacă ştiam preocupările sale pentru

istoria locală, am avut plăcerea de a primi din
partea colegului și prietenului Iulian Oncescu
ultima sa carte - “Din istoria satului Gemenea
(jude�ul Dâmbovi�a). Scrieri, memorii și documente
de altădată”, o lucrare care m-a captivat de la
primele pagini. 

Volumul m-a surprins prin bogă�ia
materialului arhivistic descoperit în Arhivele
Na�ionale Istorice Centrale, descoperirire care,
alături de portretele bibliografice ale celor care au
publicat aceste scrieri și memorii de altădată, au
darul de a îmbogă�i informa�iile referitoare la satul
Gemenea.  Autorul readuce, făcând apel și la
memoria colectivă,  în aten�ia gemenenilor, și nu
numai, personalită�i marcante ale satului:
învă�ătorii Gheorghe E. Săvulescu și Petre Gh.
Mateescu, preotul Nicolae C. Popescu și fostul
primar al comunei Gemenea - Petre D. Simion. 

Prin intermediul acestor rânduri, eu sper să trezesc interesul pentru lecturarea
acestei căr�i de referin�ă pentru trecutul satului Gemenea atât elevilor școlilor de pe
teritoriul comunei Voinești, cât şi celor mai mult  sau mai pu�in nostalgici după vremuri
când respectul și cinstea reprezentau cele mai înalte valori umane.         � Prof. Iurea Ionu�

BRUMA DE MINTE
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Veşti bune...
Vara este pe sfârşite. Peste câteva zile, dimineţile

răcoroase, filele din calendar şi culorile naturii ne vor da de
înţeles că a venit toamna. Adio concediu şi vacanţă, rămas bun
timp frumos… Copiii îşi pregătesc din nou ghiozdanele, iar
gospodarii se pregătesc pentru a strânge recolta trudită de la
începutul anului până acum…

Din păcate, anul agricol (mai ales pentru pomicultură)
a fost unul dificil, iar producţia va fi una mult diminuată, atât
cantitativ, cât şi calitativ. Gerul din timpul înfloritului şi
reprizele de grindină din vară au fost resimţite din plin. Ne
rămâne, ca de obicei, să sperăm ca anul viitor să fie unul mai
bun... Să sperăm că, anul acesta, desfacerea “brumei” de
producţie să nu mai fie o problemă...                     

Pentru a mai atenua aceste neajunsuri, am să vă
supun atenţiei lucruri care sper să vă bucure. La nivelul
comunei noastre, a fost făcut un prim pas în rezolvarea celei
mai mari probleme a zonei, din ultimele decenii: desfacerea
producţiei de fructe. Şi am să vă explic în continuare...

În luna mai, la iniţiativa domnului primar Sandu
Gabriel şi a unor pomiculori de seamă din comuna noastră,
s-a luat în discuţie (pentru a câta oară?!?) o modalitate de
asociere, la modul cel mai serios, fiindcă, trebuie să
recunoaştem, problema desfacerii producţiei de fructe s-a
creat şi menţinut tocmai din cauza reticenţei fermierilor
autohtoni vizavi de termenul “asociere”. Marile concerne şi
lanţuri de supermarket-uri şi hipermarket-uri sunt interesate
de fructele româneşti, dar vor contracte ferme, în condiţii cât
se poate de serioase, pe care un singur fermier, oricât ar fi de
înstărit, nu are cum să le asigure!

Aşadar, a fost organizată o şedinţă informativă la care
au participat toţi pomicultorii interesaţi de o astfel de formă
de organizare. Au fost purtate discuţii, au fost păreri pro şi
contra, s-au tras concluzii… S-a stabilit că cea mai eficientă
formă de asociere (întâlnită cu succes şi în ţările Uniunii
Europene) este cooperativa agricolă. S-a mai stabilit ca toţi cei
care se vor asociaţi să solicite sub semnatură, expres, legal,
aderarea în termen de câteva zile, iar  şedinţa de înfiinţare să
fie organizată în data de 28 mai 2017.

Pe principiul “mulţi chemaţi, puţini aleşi”, din cele
câteva zeci de potenţiali doritori, la data stabilită, s-au
prezentat cei mai hotărâţi, mai exact 35 de temerari. În aceste
condiţii, s-a întrunit forul cel mai important, anume Adunarea
Generală a Membrilor Cooperatori. Denumirea cooperativei
trebuia atent aleasă, astfel încât să aibă rezonanţă şi
reprezentativitate pentru comuna noastră. Cum putea altfel să
se numească decât… “Frumosul de Voineşti”? Aşadar,
Cooperativa Agricolă “Frumosul de Voineşti” şi-a primit
certificatul de naştere.      

Au fost alese de îndată organismele de conducere
(Consiliu de Administraţie, format din cinci membri, şi Comisie
de Cenzori, formată din trei membri), a fost identificat un
sediu şi s-a stabilit patrimoniul. Şi, ca dovadă a seriozităţii, s-a
stabilit că fiecare membru cooperator va deţine un număr egal
de părţi sociale cu aceeaşi valoare, indiferent de suprafaţa
exploatată sau de producţia obţinută. Suma cu care a
participat fiecare membru cooperator ca şi aport de capital
social a fost de 1.000 lei.

Cooperativa va funcţiona, practic, ca o societate
comercială, în care membrii îşi lucrează singuri terenurile, dar
oferă o parte din producţie pentru a fi valorificată de
Cooperativă. Conform statutului, fiecare membru al
Cooperativei are obligaţia ca minimum 50% din producţie să
fie valorificată prin Cooperativă. După înregistrarea în Oficiul
Registrului Comerţului (care va fi realizată chiar în aceste zile),
va fi desemnat, în cadrul Adunării Generale, un director
executiv, care va coordona activităţile Cooperativei.

Obiectivele Cooperativei Agricole “Frumosul de
Voineşti” sunt următoarele:
- Încheierea de contracte ferme cu marile lanţuri de
hypermarket-uri şi supermarket-uri;
- Încheierea unui contract pentru Programul “Mărul în şcoli”;
- Accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru
construcţia unui depozit cu atmosferă controlată şi a unei
staţii de sortare-ambalare de ultimă generaţie;
- Achiziţionarea unei instalaţii de prelucrare şi procesare a
fructelor;
- Achiziţionarea de mijloace de transport pentru distribuţia
produselor proprii;
- Achiziţionarea, pentru membrii cooperatori, de pesticide,
fertilizanţi, combustibili, maşini şi utilaje la preţuri de
producător;
- Identificarea unei soluţii legale avantajoase pentru
valorificarea produselor din fructe (suc, cidru ţuică).

Cum este normal, deşi nu ar trebui, vor apărea şi
întrebările cârcotaşilor: Cine este în Cooperativă? Cine este în
spatele lor? Cine şi ce interese are? Şi multe (prea multe) alte
suspiciuni…

Vă precizez că Primăria şi Consiliul Local Voineşti nu
au niciun amestec şi nu vor fi folosiţi bani publici, din bugetul
local. Mai precizez că, în Cooperativă, sunt membri din toate
satele comunei, care deţin suprafeţe de teren mai mari sau
mai mici. Conform Statutului, ulterioarele cereri de aderare în
Cooperativă vor fi primite, analizate şi soluţionate în cadrul
Adunării Generale a Membrilor Fondatori.

În încheiere, am păstrat o veste bună pentru toţi
producătorii din comuna noastră şi din zona Văii Dâmboviţei:
Ministerul Agriculturii a anunţat că se doreşte certificarea
mărului de Voineşti la nivel European. România are doar patru
produse certificate în sistemele de calitate europene:
Magiunul de Topoloveni, Telemeaua de Ibăneşti, Salamul de
Sibiu şi Novacul afumat din Ţara Bârsei. Mărul de Voineşti ar
putea fi al cincilea produs românesc, recunoscut european.

În speranţa că veştile aduse vă vor bucura şi vă vor da
speranţe, vă doresc o toamnă frumoasă!

Cu deosebită consideraţie - Viceprimar Popa Claudiu


