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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna octombrie 2017 

Dragii mei,

Chiar dacă toamna și-a intrat depin în drepturi,
în această lună, datorită timpului favorabil, atât
dumneavoastră cât și noi, ne-am desfășurat activită�ile
specifice în cele mai bune condi�ii. În prezent, tragem
tare să putem finaliza până la sfârșitul acestui an toate
proiectele propuse pentru implementare.

CE AM FĂCUT?
- În data de 13 octombrie 2017, au fost deschise ofertele
pentru realizarea proiectului intitulat „Modernizare prin
asfaltare străzi de interes local în satul Voinești”. Au
participat la această procedură şase firme, urmând ca, în
scurt timp, comisia de evaluare oferte din cadrul
primăriei  să verifice documenta�ia tehnică și financiară,
iar apoi să declare firma câștigătoare. Cu siguran�ă,
ordinul de începere al lucrării și predarea
amplasamentului se vor face în primăvara anului următor.
- Lucrările la construc�ia casei mortuare din satul
Suduleni sunt în grafic și, dacă timpul ne va permite, vor
fi finalizate la sfârșitul lunii următoare.
- În ședin�a ordinară a Consiliului Local, am aprobat
implementarea proiectului intitulat „Modernizare și
reabilitare grup sanitar și gard împrejmuitor la cimitirul
din satul Voinești”. Deja, lucrările au început şi vom
continua cât timpul va fi favorabil. Valoarea totală a
investi�iei este de 66.000 lei, bani suporta�i din bugetul
local al comunei noastre.

- Pe străzile Bazinului de apă și Păpușești, au fost
finalizate lucrările privind realizare șan�uri betonate și
pode�e pentru acces în gospodării.
- Vom lucra în continuare pe strada Valea Teodoreștilor
din satul Gemenea Brătulești.
- În data de 19 octombrie 2017, a fost întocmit și aprobat
de către comisia de recep�ie, procesul verbal de
finalizare a lucrărilor privind modernizare prin asfaltare a
DS 1190 (Strada Iugulești) în satul Gemenea Brătulești.
Au fost asfalta�i 2 km pe strada Principală, plus 300 m
pe străzile adiacente acesteia.
- Am intensificat activită�ile cu beneficiarii Legii 416/2001
(ajutor social), lucru observat cu siguran�ă de
dumneavoastră. Au fost desfundate șan�urile betonate
din satele Izvoarele și Suduleni, a fost igienizată strada
Poștei din satul Voinești, prin cosirea vegeta�iei uscate,
au fost decolmatate și igienizate șan�urile betonate din
satul Oncești  și satul Lunca. Vom continua aceste
activită�i în toate satele comunei.

Vom încheia în for�ă anul 2017 și sper ca, până la
Crăciun, să semnăm contractele de finan�are pentru cele
trei proiecte depuse pe fonduri europene. Nu uita�i:
NE �INEM DE CUVÂNT!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră

Dănu� Gabriel Sandu
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Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi

2.000 mp în zona rurală             

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru

persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor

aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de

orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze,

microbuze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu

excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor

care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară

de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje

de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau

electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1.Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror val-

oare netă de producţie anuală depăşeşte suma de

1.000 euro                  pentru persoana singură, respec-

tiv suma de 2.500 euro pentru familie

IMPORTANT! Deţinerea unuia dintre bunurile
menţionate conduce la excluderea acordării
ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUIN�EI
În data de 1 noiembrie 2017, va demara, la nivelul
comunei Voinești, campania de depunere a dosarelor
pentru încălzirea locuin�elor în sezonul rece 2017-2018.

CONDIŢII DE ACORDARE:
De această subven�ie beneficiază numai proprietarii de

locuin�e (adeverin�ă din Registrul Agricol din care să reiasă

dovada proprietă�ii);

* Venitul maxim pe membru al familiei este de 615 lei;

ACTE NECESARE ÎN DOSAR:
* Documente din care să rezulte componen�a familiei (copii

BI/CI, certificate de naștere și de căsătorie);

* Documente din care să rezulte veniturile NETE 

(adeverin�ă de salariat cu venitul net) realizate în luna

anterioară depunerii cererii (cupoane de pensie, adeverin�ă de

salariat, indemniza�ie de somaj, indemniza�ie pentru creștere

copil, stimulent de inser�ie, plasament,  acte doveditoare

privind alte venituri);

* Copie talon pentru proprietarii de autoturism / motocicletă.

DOSARELE SE DEPUN OBLIGATORIU ÎN PERIOADA 1 - 20
A LUNII. Cine va depune dosarul după data de 20 a lunii
în curs va beneficia de ajutorul de încălzire a locuinţei
începând cu luna următoare.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

COMUNE. CUNOAŞTEŢI?

Verticala a-b: Numele comunei noastre. Orizontal: comune 

din jude�ele Argeș, Botoșani, Covasna, Dâmbovi�a, Mureș si Sălaj.

Solu�ia careului din numărul trecut: București
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Despre necesitatea cunoașterii cultului mor�ii

Consider că, în lumea în care ne mișcăm

astăzi, văzând nenumărate tragedii și întâmplări

dramatice nefericite care se finalizează în cele mai

multe cazuri cu moartea, deseori prematură, în

urma unor accidente stupide, boli incurabile sau

crime oribile, este necesar să explicăm fenomenul

mor�ii din punct de vedere al gândirii creștine și

precreștine...

Revela�ia biblică spune că omul a fost creat
cu posibilitatea de a nu muri, însă, datorită păcatului
neascultării, moartea ajunge să facă parte din programul
existen�ial al omului, ca o realitate implacabilă a
existentei sale pământești.

Fiind o realitate incontestabilă a vie�ii omului,
această problemă legată de nemurire în general și
de moarte în special a preocupat pe om la începutul
existen�ei sale. Așa a apărut cultul mor�ilor, văzut ca
o strădanie a omului pentru dobândirea nemuririi și a
odihnei cele veșnice.

Această credin�ă în nemurirea sufletului în
general este o credin�ă universală, întâlnita la
majoritatea popoarelor civilizate. În aproape toate
religiile lumii apare ideea că via�a omului nu se încheie
cu moartea, ci sufletul fiind nemuritor trăiește într-un
plan al existen�ei, într-o altă dimensiune spirituală.
Tocmai de aceea cei vii caută să ajute sufletele celor
mor�i prin diferite ritualuri și ceremonii menite să
asigure celui trecut în lumea de dincolo o stare de
odihnă liniștită și fericită. La această convingere că
sufletul este nemuritor se adaugă și credin�ă într-o
judecată a sufletelor după moarte, particulară sau
individuală și generală sau universală.

La majoritatea persoanelor precreștine se
întâlnesc practici legate de cultul mor�ilor care scot în
relief credin�a într-o viaţă viitoare. Astfel, atât la
popoarele din America sau Extremul Orient, cât şi la
popoarele indo-europene este aproape generală
practica de a înmormânta, defunctul fiind înso�it de
diferite obiecte care să-i fie utile în via�a de dincolo. La
vechi mexicani mortul era așezat pe un scaun, cu scutul
sabiei și bijuteriile sale. Pentru marii demnitari de stat se
sacrificau unele dintre femeile sau sclavii săi, care erau
înmormânta�i pentru ca să-l înso�ească pe lumea
cealaltă. Sacrificiile omenești sunt întâlnite și în China cu
prilejul înmormântării unor persoane ilustre având titluri
imobiliare.

Credin�a egiptenilor în nemurire s-a manifestat
în mod special prin perfec�ionarea tehnicii mumificării,

în care egiptenii au excelat. Construc�iile celebrelor
piramide au fost destinate să fie adăpostite mormintele
regale egiptene, ale faraonilor.

Despre trupurile celor mor�i în religia evreilor,
arată că acestea sunt duse în casa veșniciei, se face
rugăciune pentru mort vreme de 11 luni, rostindu-se
rugăciuni pentru cei mor�i de 4 ori pe an: de ziua
împăcări yom Kippur, la Pasti, la Cincizecime și la
sărbătoarea Corturilor. Tot la evrei întâlnim credin�a că
sufletele merg la „Șeol” locuin�a mor�ilor sau se întorc
la Dumnezeu de unde a și venit trupul hărăzit lor.

Potrivit concep�iei creștine, moartea apare ca o
necesitate, ca o posibilitate de trecere într-o existen�ă
net superioară celei pământești, necesitate care devine
foarte evidentă dacă avem în vedere rela�ia dintre
moarte și Învierea Mântuitorului Isus Hristos. Moartea
apare ca o necesitate a Învierii, fără moarte nu exista
Înviere nici pentru Hristos, nici pentru noi.

De aceea pentru omul credincios, moartea nu
este un fenomen înspăimântător, cuprins de groază, ci
un mijloc prin care ne naștem la o noua viaţă, renaștere
spirituală.

Acest aspect fundamental ar trebui să fie un
moment de reflec�ie duhovnicească  al fiecărui creștin
în parte, în sensul că acest moment final al vie�ii
pământești trebuie să ne găsească pregăti�i
duhovnicește, împăca�i cu Dumnezeu prin pocăin�ă, cu
semenii prin iubire și iertare și cu noi înșine și să ne
trezească convingerea că la orice vârstă trebuie să ne
alegem un duhovnic bun, care să ne ajute psihologic și
spiritual să în�elegem corect călătoria noastră finală spre
veșnicie, raportând-o la valorile Evangheliei.

De multe ori, însă, amânăm în mod liber și
conștient acest moment care marchează întoarcerea la o
viaţă virtuoasă, la credin�ă, invocând anii tinere�ii, dar
tocmai aceasta poate fi o capcană a curselor și a ispitelor
diavolești care urmăresc să-l depărteze pe om de la
adevărata sa menire, a sa mântuire.

În viziunea populară apare și ideea de destin sau
„soartă” – biserica a îngăduit acești termeni cu pruden�ă
pentru că nu sunt specifici religiei creștine, dar totuși a
arătat că cea mai corectă forma de exprimare este
„din voin�a lui Dumnezeu sunt toate” atunci când din
punct de vedere inexplicabil de ce multe suflete tinere,
nevinovate, trec în mod paradoxal la Domnul, mai
înainte de vreme, lăsând în urma lacrimi și durere.

Continuare în pagina 4
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Despre necesitatea cunoașterii cultului mor�ii

Continuare din pagina 3

Așadar, trebuie arătat faptul că, prin cultul
mor�ilor, în�elegem acea grijă pe care o manifestăm în
fa�ă de cei răposa�i, păstrând o vie legătură cu ei, de
iubire și recunoștin�ă fa�ă de duhul lor, prin pomenirea
lor în biserică la diferite date sau soroace, din dorin�a de
a le îmbunătă�i soarta prin rugăciuni către Dumnezeu
pentru odihna veșnică, iertare de păcate și fapte de
milostenie. 

Biserica  și familia celui adormit își manifestă
grija pentru cei mor�i prin săvârșirea slujbei parastasului
la 3, 6, 9,  40 de zile, 3 luni, 6 luni, 9 luni, 1 an și din an în
an până la 7 ani – consemn al iubirii creștine prin comu-
nicarea sfin�ilor. Pe lângă această pomenire individuală,
Biserica a adăugat pomenire individuală, Biserica a
adăugat și alte zile speciale pentru pomenirea generală,
cum ar fi sâmbetele din postul Mare, Sâmbetele mor�ilor
(moși). 

Din dorin�a de a fi aproape cu duhul de cei

răposa�i, în semn de recunoștin�ă, există și obiceiul ca să
se facă și o pomenire generală toamna, după recoltatul
produselor agricole, în cinstea lor.

De un real folos pentru cei adormi�i întru
Domnul este pomenirea lor atunci când se săvârșește
Sfântă Liturghie – care este inima cultului creștin
ortodox, cea mai înaltă formă de adorare a lui
Dumnezeu.

Cultul mor�ilor, cu toată bogă�ia și diversitatea
formelor sale de manifestare este menit să determine
atașament fa�ă de biserică, de credin�a strămoșească și
de pământul în care odihnesc trupurile celor adormi�i.

De aceea se impune cu necesitate men�inerea
cultului mor�ilor la loc de cinste ca o preocupare de
căpetenie, ferindu-l de inova�iile și supersti�iile care ar
putea afecta con�inutul său teologic și moral.

Preot Constantin Vrăbiescu,

Parohia Gemenea Brătulești

Scarlatina, boală infecţioasă cu incidenţă

maximă în luna noiembrie!
Scarlatina este o boală

infecţioasă bacteriană determinată
de tipuri variate de streptococ beta
hemolitic de grup A care produc
toxina eritrogenă. Boala prezintă un
caracter sezonier de toamnă-iarnă şi
primăvară, cu incidenţă maximă în
luna noiembrie şi minimă în luna
aprilie, având caracter epidemic la 5-
6 ani. Oricine poate lua scarlatina,
dar cei mai afectaţi sunt copiii cu
vârsta între 5-12 ani. Scarlatina
poate determina apariţia de focare
în colectivităţile de copii preşcolari şi
şcolari.

Debutul bolii este brusc, cu
febră înaltă (39-40 grade Celsius),
durere în gât, vărsături, dureri de
cap, frison, stare generală
modificată. La 1-2 zile de la debut
apare eritemul caracteristic: pete
roşii mici, aspre la pipăit, la baza
gâtului şi torace, care ulterior se

generalizează. Perioada de incubaţie
este de 3-6 zile până la maxim 10
zile. Transmiterea se face direct pe
cale aerogenă, prin picăturile Flugge,
care pot fi răspândite de bolnavi şi
purtători asimptomatici şi mai rar
prin contact indirect prin obiecte şi
alimente contaminate.

Cazurile confirmate sau
probabile sunt izolate şi se instituie
tratament cu antibiotic. Scarlatina de
obicei este o boală uşoară, însă fără
tratament corespunzător poate duce
la complicaţii. Convalescenţii vor fi

urmăriţi prin medicul de familie sau
de colectivitate, privind efectuarea
corectă a tratamentului şi a
controalelor de laborator precum şi
a controalelor clinice periodice până
la constatarea stării de sănătate.

Contacţii de colectivitate sau
de familie vor fi supravegheaţi de
medic timp de 10 zile de la
depistarea ultimului caz. Purtătorii
depistaţi se tratează în ambulatoriu
timp de 10 zile cu Penicilina V. În
colectivităţile de copii în care au
apărut cazuri se va face triaj
epidemiologic zilnic. Foştii bolnavi
de scarlatină vor fi primiţi în
colectivitate pe baza avizului medical
eliberat de medicul de familie.
Dezinfecţia în focar se efectuează cu
dezinfectanţi uzuali.

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică

Dâmboviţa
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Pagini de istorie
De curând, a apărut o foarte interesantă și

importantă carte cu titlul „Din istoria satului Gemenea
(Jude�ul Dâmbovi�a) - Scrieri, memorii și documente de
altă dată”, tipărită la editura „Cetatea de Scaun”,
Târgoviște 2017. Lucrarea are 220 de pagini, fotografii și
imagini. Autorul acestui volum este domnul conf. univ. dr.
Iosif Iulian Oncescu – fiu valoros al satului Gemenea - ce
a fost comună venită din adâncurile istoriei cu acest
nume de rezonan�ă până în anul 1968, când a devenit sat
component al comunei Voinești Dâmbovi�a. 1968 este
anul când a avut loc o reformă a împăr�irii administrativ-
teritorială a României.

Notă: Mai multe explica�ii privind evolu�ia și
schimbarea împăr�irii administrativ-teritoriale a comunei
Gemenea și a satelor componente ei le dă autorul pe larg
la paginile 10, 14, 17 ș.a.

Precizare: În ziua de 27.10.2012, la Căminul
Cultural Gemenea, s-a desfășurat o festivitate, cu ocazia
împlinirii a  500 ani de atestare documentară și de
existen�ă a localită�ii Gemenea, din timpul domnitorului
Neagoe Basarab, când au fost prezentate multe
comunicări știin�ifice despre Gemenea, printre care a fost
și a mea – prof. Ilie I. Popescu – „Scurt Istoric al Satului
Capu Coastei”, iar domnul conf. univ. dr. Iosif Iulian
Oncescu a făcut prezentarea cărţii sale “Gemenea,
jude�ul Dâmbovi�a - File de monografie - 500 ani de
atestare documentară”.

Am scris mai sus că domnul Iosif Iulian Oncescu
este un om de valoare al localită�ii Gemenea ca și al�i
oameni valoroși ce-i are satul dumneavoastră, vecinul
dinspre sud al comunei noastre Malu cu Flori, ce
constituie și duc în tară și în străinătate mândria, faima și
renumele gemenenilor ca oameni foarte gospodari,
harnici, întreprinzători și destoinici, iar domnul Iulian
Oncescu este renumit prin studiile de nivel înalt
universitare, func�iile avute și ce le va avea și mai ales ca
scriitor al unui mare număr de cărţi ce le-a făcut și ce va
mai scrie (a scris circa 30 de căr�i!).

Personajele (personalită�ile) principale ale
acestei căr�i scrise de domnul conf. univ. dr. Iulian
Oncescu sunt oameni ai Gemenei, printre care  sunt doi
din ei deopotrivă ca origine și ai comunei Malu cu Flori și
voi explica de ce.

� Preot Nicolae C. Popescu, originar din satul
Capu Coastei, renumit prelat și învă�ător (a lucrat și la
scoală Runceasa – Malu cu Flori), paginile 15 - 33 în carte.

Precizare: Satul Capu Coastei a fost sat
component al comunei Gemenea din cele mai vechi
timpuri până la data de 6 septembrie 1950, când,
conform legii votată de Marea Adunare Na�ională, pentru
o nouă împăr�ire administrative-teritorială pe regiuni și
raioane, a fost alipit comunei Malu cu Flori.

� Învă�ător Gheorghe E. Săvulescu, paginile 34-54.
� Învă�ător Petre Ghe. Mateescu – originar din

satul Micloșanii Mari – comuna Micloșani – jude�ul
Muscel, paginile 55 – 102, și care, prin căsătoria cu
văduva Maria Căzănescul, s-a mutat în Gemenea. A fost
învă�ător la Școala Primară elementară Runceasa Malu
cu Flori în perioada 1924-1944 și director.  L-a avut
învă�ător și cel ce scrie acest material, Ilie I. Popescu, care
i-a făcut o frumoasă prezentare portret în lucrarea
„Istoria învă�ământului din satele comunei Malu cu Flori
1838 – 2016, paginile 64, 147, 148 și 413. Domnul Petrică
G. Mateescu a avut doi copii, pe Tudor, absolvent al
Facultă�ii de Istorie și doctor în istorie, ce a lucrat mult
timp la Arhivele Generale Na�ionale, și pe  Avida,
absolventă de Școala Profesională. Despre domnul
P. Mateescu a scris şi general de divizie prof. Titus
I. Popescu din Văleni Dâmbovi�a (care a fost nepotul său
de soră), în lucrarea „Contribu�ii la monografia comunei
Malu cu Flori, Vol. I, pag. 66, ca și în lucrarea „In
memoriam eroii și veteranii Mușcelului”, Editura
Larisa – Câmpulung Mușcel – Tipografia G.I.G SRL 2006,
pag. 15 – Col. Ion A Dobrescu.

� Petre D. Simion, paginile 103-136.

În această carte, ca și în altele pe care le-a scris,
domnul conf. univ. dr. Iulian Oncescu se referă și la mul�i
oameni de mare valoare ce i-a avut și îi are localitatea
Gemenea din totdeauna. Printre aceștia și personalitatea
domnului Toader N. Vasile, ce a fost un învă�ător
eminent, membru al corpului de îndrumare și control al
Inspectoratului Școlar al Jude�ului Dâmbovi�a. 

Domnul Iulian Oncescu reliefează cu pregnan�ă
faptul că personalită�ile din această lucrare, în toate
materialele scrise de aceștia, se eviden�iază multe
aspecte, fapte, evenimente, întâmplări ce şi-au pus
amprenta pe istoria veche, zbuciumată și grea a
locuitorilor Gemenei. Unele din acestea, de mare și tristă
rezonan�ă, ce au marcat pregnant via�a lor, cum a fost
și faimosul proces de 188 de ani (?!) 1754-1942 cu
mânăstirile Sf. Gheorghe Nou și Radu Vodă, ca și cu
statul și multe alte greută�i, opreliști, abuzuri și
nedreptă�i ce le-au îndurat și suportat cu greu oamenii pe
scara timpului.

Felicit autorul nu numai pentru această carte
importantă, dar și pentru toate cele ce le-a scris (circa 30)
şi îi urez să aibă puterea să mai scrie și altele! Îndemn cu
căldură și insisten�ă, cu sinceritate și bun sfat, pe cât mai
mul�i să citească cu aten�ie această carte, ca și pe
celelalte scrise cu acurate�e și talent, cu competen�ă și
aleasă vocative, de domnul conf. univ. dr. Iosif Iulian
Oncescu!

Prof. Ilie I. Popescu,

Absolvent și licenţiat al Facultă�ii de Istorie Universală

din București (27.01.1975) 

Malu cu Flori
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Unde greşim în dezvoltarea armonioasă
a copilului?

Psihologul Alexandru Pleşea, cunoscut

opiniei publice drept "Antrenorul Minţii", afirmă

că şcoala, familia şi societatea fac trei greşeli

majore, care dezechilibrează buna dezvoltare a

copilului: neglijarea dezvoltării inteligen�ei

emo�ionale încă din primii ani de şcoală, punerea

accentului aproape în exclusivitate pe știin�ele

reale și neglijarea materiilor care au menirea de a

le stimula creativitatea și emo�iile și, nu în ultimul

rând, denaturarea conceptului “Cei 7 ani de

acasă”.

Dezvoltarea inteligen�ei emo�ionale, 
neglijată încă din primii ani

“Încă din timpul grădiniţei și al școlii primare,
copiii sunt ghida�i de sistemul de învăţământ exclusiv
către partea informaţională și tehnică a lucrurilor.
Această metodă dezvoltă, într-adevăr, func�iile psihice
sau intelectuale și cele motorii sau instinctive, însă dacă
aceste func�ii nu sunt bine coordonate de emo�ii, există
riscul major ca acești indicatori de performanţă să
ac�ioneze în cel mai bun caz, deficitar, iar în cel mai rău
caz, haotic, respectiv distructiv. În sistemul românesc nu
este inclus, cum de altfel este util viitorului adult,
dezvoltarea func�iilor emo�ionale, respectiv: observarea,
în�elegerea, toleranţa, responsabilitatea proprie a
stărilor sentimentale - iritarea, anxietatea, timiditatea,
curajul, empatia, altruismul etc.”, declară psihologul
Alexandru Pleșea.

Prea mult accent pe știin�e reale, 
prea pu�in accent pe artă

“În sistemul educa�ional autohton, balan�a
cognitiv vs. emo�ional este înclinată net în favoarea
inteligen�ei cognitive, dovadă fiind afluxul de materii
care promovează știin�ele reale și neglijarea materiilor
care încurajează dezvoltarea creativităţii şi a spiritului
artistic în rândul copiilor. Muzica, desenul, chiar și
educa�ia civică, dirigen�ia, religia etc. ar trebui să devină
materii la fel de importante ca matematica, informatica,
chimia sau fizica. Focusând întreaga lor educa�ie către
știin�e exacte riscăm să-i dezvoltăm dizarmonios
pe copii, să nu știe să-și gestioneze emo�iile și, până la
urmă, să nu știe să opereze în societatea reală, no�iunile

din matematică, chimie sau alte materii asemănătoare.
Totul se transformă într-un cerc vicios din care unui copil
îi va fi foarte greu să iasă. Dincolo de bagajul de
cunoștin�e pe care vrem să le însuşească, �elul unei
societăţi sănătoase este să formeze copii ferici�i, care să
se bucure de viaţă, de cele învăţate, de familie, de
prieteni. Formula corectă este îmbinarea armonioasă
dintre inteligen�a cognitivă și cea emoţională”, explică
"Antrenorul Minţii".

Îi învăţăm să spună, fără să simtă, 
“Mulţumesc” și “Bună ziua”

“Copiii învaţă prin imitare. Îi observă pe adul�ii
din jurul nostru și le imită gesturile, atitudinile,
comportamentele. Când ei vor vedea adul�i neferici�i,
vor deduce faptul că acesta este modul corect de a trăi,
iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă. Din nefericire,
noi, adul�ii, îi învăţăm să spună, prin imitare, dar fără să
simtă sau să dorească, să spună «Mulţumesc» sau «Bună
ziua». 

Conceptul «Cei 7 ani de acasă» nu mai are
același în�eles ca pe vremuri, deoarece în cei 7 ani de
acasă, părinţii îi educă în spiritul competi�iei cu orice
pre�, cu idei de genul «dacă pierzi, ești un ratat» sau
«Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine». 

Respectul faţă de oamenii din jur nu mai
reprezintă o valoare atât de importantă pentru copiii
noștri, deoarece noi, adul�ii, am încetat să le mai
spunem asta. Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le
dau celor mici nu fac decât să stopeze și să înlăture
posibilitatea copilului să se implice emo�ional într-un
anumit aspect. 

Astfel, crescând, adultul va avea re�ineri să-și
facă așa repede prieteni, să râdă, să se bucure ca un
copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice
moment, așa cum o făcea când era mic”, conchide
psihologul Alexandru Pleșea.

Alexandru Pleşea a studiat natura minţii umane în trei

sisteme educaţionale diferite – Statele Unite ale

Americii, Marea Britanie şi România şi, de peste 10 ani,

organizează cursuri şi traininguri în România, cu scopul

de a-i face pe oameni să afle ce posibilită�i au când își

folosesc resursele intelectuale și să arate abilită�ile pe

care mintea noastră încă le are latente.
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Toma Octavia-
Constantin
2. Gheboianu Maria-
Anastasia
3.Popescu Ștefan-
Gabriel

4. Oncescu Miruna-Ioana

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Manea Marius-
Mugurel cu Bocanciu Anca-Elena

2. Arsenie Ionel cu Bodoi Andreea

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
20.09.2017 - 23.10.2017

DECESE

�1. Stanca Elena
2. Popescu Elena
3. Stroe Nicolae
4. Dinu Cezar-Constantin
5. Barbu Ion

6. Voicu Maria

Dumnezeu  să-i odihnească!

^Pastila de ras
- Doctore, sunt disperat!
- Dar, ce ai?
- Nu știu. De câte ori mănânc, adorm la
masă. Ce-mi recomanzi?
- Să mănânci în pat!

☺☺☺

Domnule doctor, am urmat 
tratamentul cu sfinţenie. N-am mai
fumat, n-am băut, n-am mâncat cu
sare, dar picioarele mă dor la fel ca
înainte. Abia mai merg. Ce-ar trebui să
iau?
- Autobuzul, metroul, tramvaiul...

☺☺☺

Badea Gheorghe merge la doctor 
cu o traistă plină cu bunătăţi. Intră în
cabinet, o desface şi-l îmbie pe acesta: 
- Da, serviţi, domn’ doctor, îs bune, îs
bio, îs ecologice! Şi numai ce nu-i pune

pe birou cârnaţi, caltaboşi, jumări,
brânză. 
- Păi, bine mă Gheorghiţă, cum să le iau
pe toate astea fără bani? 
- Nicio problemă, zice Gheorghe,
scoţând portofelul din buzunar, am
adus şi bani!

☺☺☺

Asistenta către doctor, în toiul 
opera�iei: 
-Domnule doctor, vă rog să nu mai 
tăia�i așa adânc, este deja a patra masă
pe care o schimbăm!

☺☺☺

El și ea:
- Ești agitat?
- Pu�in...
- E prima dată pentru tine?
- Nu, am mai fost agitat până acum….

“ATOTŞTIUTORILOR”
Venind din cele mai vechi timpuri și înfruntând veșnicia,

protagoniștii lui Nicolae Filimon “CIOCOII VECHI ȘI NOI”, șlefuiesc arta
parvenitismului și a furatului până aproape de desăvârșire și, când ai
crede că au furat, chiar și furtul să nu mai poată fura nimeni în afară de
ei, inventează noi metode de a fura cu o minte de-a dreptul sclipitoare în
sfera diabolică. Dar, în orbirea lor, nu pot să priceapă că au furat deja
viitorul propriilor copii prin falimentarea definitivă și iremediabilă a
�ărișoarei noastre. CÂT DE EGOIST PO�I SĂ FII CA SĂ FURI VIITORUL
COPILULUI TĂU?!

Aceasta mi-i slova, acesta mi-i versul
Acesta mi-i chipul, acesta mi-i mersul
La mine nu găsești nimica în rând
Și în nici un caz nu îmi dă prin gând
Să intru în rândul cel zis rânduit
Să fac eu ce al�ii socot îndreptă�it
Să stea în rând oricine, eu nu m-aliniez
Stau liniștit pe-alături și doar îi studiez
Pe-acei ce trăire din furt și-au făcut
Minciuna li-i crezul și jaful așternut
Și se tot cocoa�ă tot sus și iar sus
Nasul în prăjină de mult și l-au pus
Obtuzi în gândire și-n cuvânt opaci
Ei sunt cei mai cei, n-ai ce să le faci
“Atotștiutori”, dar nimic știind
În tot și în toate iste�i se pretind
Ei le știu pe toate, nimic nu le scapă

Au în�eles până și ce pisica-ngroapă
Din scaun nu-i șansă  să-i deșurubezi
Decât de pe unul mai ‘nalt îi așezi
Și de vor ajunge și pe cel mai nalt
Ei vor da poruncă să se facă alt
Mai ‘nalt decât fostul și aşa mereu
Ajung să se creadă peste Dumnezeu
Dar vine și ziua când în cimitire
Vor fi ca to�i ceilal�i fără osebire
Atâta că totuși știind bună seamă
Că nici măcar o plantă nu-i va vrea ca
hrană
Se îmbracă-n marmuri și-așa-or putrezi
Și din ei nimica, nicicând, n-a-ncol�i.

� Zaharia Sacagiu_Voinești

Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:

consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web:
www.primarievoinesti.ro

Telefon & Fax:
0723.142.661 – Primar 

0723.142.662 – Viceprimar 
0245.679.324

Relaţii cu publicul
0245.679.450  – Fax 

Nu ezitati să ne contactaţi pentru
rezolvarea  oricărei probleme legate

de administraţia locală.
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Diferen�a dintre respect și servilism

De  când  e  lumea, în  fa�a  lui  Dumnezeu  și  a
legii, oamenii  sunt  egali. Și, cu  toate  acestea, istoria
omenirii  este de  multe  ori  expresia  vanită�ii  omului.
Între  aceasta  și etalarea  cu  ostenta�ie  a  titlurilor  n-a
fost  decât  un  pas.  Odată cu  revolu�ia  burghezo-
democratică  din  Fran�a, asistăm  la  abolirea  titlurilor
nobiliare  moștenite  din  tată în  fiu  și  la  înlocuirea  lor
cu  simpla  denumire  de  cetă�ean. Desfiin�area
privilegiilor  nobiliare  perpetuează  ideea  de egalitate.

O nouă  revolu�ie - socialistă  de  data  aceasta -
impune  la  începutul  secolului  XX  termenul  nivelator
“tovarăș“. El  simbolizează  schimbările  radicale  care  se
produc  în numeroase  �ări  din  Europa  și  Asia. Cu  toate
acestea, inegalitatea  dintre  oameni  a  continuat  să
existe  și  să marcheze  via�a  a  numeroase  genera�ii  de
oameni. Nu-i  o  noutate pentru  nimeni  faptul  că, în
absolut  toate  statele  lagărului socialist,  func�ia  era
totul, așa  că  între  “tovarășe” și “tovarășe
prim-secretar“ diferen�a  era  de  la  cer  la  pământ.   

Singura  modalitate  de  a  te  rupe  de  acestă
realitate  oribilă era  totuși  învă�ătura. La  capătul  unor
lungi  ani  de  studiu, puteai  fi  numit “tovarașe  inginer”
, “tovarășe  doctor”,”tovarășe  profesor“. Drama  consta
însă  în  faptul  că  mul�i au  făcut  o  facultate  împotriva
voin�ei  sau  voca�iei  lor, neavând  altă  posibilitate  de
a  dobândi  o  identitate. Titlurile astfel  ob�inute  s-au
dovedit  a  fi  adeseori  formale.

Bunul  sim� și  aprecierea  corectă  a  efortului
depus în  școală  ne  obligă  să  luăm  în  considera�ie
competen�a individului  și  nu  titlul  cu  care  se
prezintă.    

Nu  mai  e  o noutate  pentru  nimeni  că  astăzi
a  prezenta  o  diplomă  fără  a fi  în  stare  să  faci  dova-
da  cunoștin�elor  tale  într-un anumit  domeniu  nu  î�i
asigură  un  loc  în  societate  sau o  slujbă. Ideal  este
să  existe  o  concordan�ă  deplină  între titlu  și  ceea  ce
știi  să  faci, altfel  ești  un  impostor!

Revenind  la  via�a  noastră  de  zi  cu  zi,
remarcăm  că, de câ�iva  ani, au  apărut  titluri  noi -
manager, boss, patron - a  căror  utilizare  ne  pune
deseori  în  încurcătură. Nu  sună bine  nici “Patroane”,
nici “Domnule  patron“ și  nici “Boss“ sau “Șefule“.

Preferăm  să  ne  adresăm  cu  numele  de  familie al
acestuia. Sau, dacă  nu-l  știm, pur  și  simplu cu:
domnule. Este  nepermis  să-i  spui - șefule!

Pe  de  altă  parte, via�a  ne  silește  deseori  să
nu beneficiem  de  titlul  dobândit  cu  greu. Să  ne
amintim  atunci că  numele  este  mai  important  decât
titlul și  că  a  uita numele  interlocutorului  nostru  este
o  mare  gafă. Dacă  atribuim acestuia  alt  nume  decât
cel  pe  care  îl are,  neglijen�a noastră  este  de  neiertat.
Să  ieșim  din  această  situa�ie adresându-ne  cu  un
simplu “Domnule  dragă,...” sau “Stimată doamnă,...”.

O altă  situa�ie  este  aceea  în  care  nu  știm
numele persoanei , dar  știm  ce  profesie  are. În  acest
caz  vom  spune: “Bună  ziua, domnule  profesor” , “Voi
urma  sfaturile dumneavoastră, domnule  doctor” sau
“Proiectul  dumneavoastră este  foarte  interesant,
domnule  inginer”.

Dacă  suntem  subaltern, titlul  este  absolut
obligatoriu. Pacientul  va  spune: domnule  doctor  și nu
domnule  Vasilescu, elevul  sau  părintele  va  spune
domnule  Director  și  nu  domnule Ionescu. Un  semn  de
polite�e  este  să  mai  adaugăm  ceva  după un  răspuns
monosilabic - “da“ sau “nu“ sau “mul�umesc”. Să
spunem: “Nu, domnule”, “Da, doamna”, “Da, mamă” sau
“Mul�umesc, Ana”. De  asemenea, nu  este recomandabil
să vorbim  la  persoana  a  treia.  De  exemplu “Domnul
mai  dorește ceva?“ este  o  formulă  rezervată
personalului  de  serviciu  și nu  gazdei.

În  familie  nu  trebuie  să  acordăm  celor
apropia�i titlurile  pe  care  le  au. Este  hilar  ca  stapâna
casei  să-i spună  femeii  de  serviciu “Ai  grijă  să
aranjezi  camera profesorului“ când  profesorul  este
chiar  so�ul  ei. La  cealaltă extremă  se  plasează  cei  care
uită  să  fie  politicoși  cu subalternii. Auzim  adesea:
“Vasilescule, dă-mi  dosarul  acela”. Se  va  spune
“Domnule  Vasilescu, dă-mi, te  rog  dosarul  acela”.

Să  nu  uităm  că  orice  om  are  dreptul  să  fie
numit “domn“ și  că  folosirea  acestui  apelativ  este  în
primul  rând un  semn  al  educa�iei  dumneavoastră.


