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DE 50 DE LUNI AJUNGEM
ÎN CASELE DUMNEAVOASTRÃ

La m ulþi a ni „ Gazeta d e V oineºti“!
„Gazeta de Voineºti“ a ajuns la numãrul 50
ºi va ajunge, prin voinþa noastrã, a tuturor, ºi la
numãrul 100. „Gazeta de Voineºti“ ne-a unit, ne-a
înfãþiºat pe toþi aºa cum suntem.
Toate schimbãrile produse în viaþa socioeconomicã a localitãþii noastre au fost reflectate în
paginile „Gazetei de Voineºti“.
Împreunã am fãcut istorie ºi împreunã
mergem mai departe!
Dialogul, buna înþelegere ºi adevãrul sunt
criterii esenþiale pentru o convieþuire echilibratã.
Comunicarea, între mine, ca primar, ºi
dumneavoastrã, ca cetãþeni cãrora mã dedic cu
loialitate, a fost ºi este esenþialã.

„Gazeta de Voineºti“ a rãspuns acestor
deziderate. Toþi cei care sunt de bunã credinþã, toþi
cei care pun interesele obºtei înaintea intereselor
personale ºi-au gãsit loc în paginile ziarului nostru.

M-am preocupat în aceºti ani sã vã aduc la
cunoºtinþã toate bucuriile ºi necazurile cu care s-a
confruntat administraþia localã. Toate problemele
pe care, pânã la urmã, am cãutat sã le rezolvãm
împreunã.

Nu se poate face performanþã fãrã comunicare, fãrã înþelegere.

„Gazeta de Voineºti“ - Buletin informativ pe
care l-am înfiinþat încã de la intrarea mea pe
tãrâmul administraþiei publice locale - a fost în
permanenþã o tribunã a noastrã, a tuturor. Pe unii
i-am dojenit, pe alþii i-am lãudat. Am dat sfaturi,
ne-am încãrcat sufletele cu înþelepciune, cu
poezie... Am trãit cu toþii realitatea de zi cu zi!

Prin ceea ce am construit în comunã, prin
„Gazeta de Voineºti“, am dovedit cã noi, toþi
voineºtenii, formãm o echipã.

Nu poþi avea realizãri viabile fãrã conlucrare, fãrã muncã în echipã.

Primarul d umneavo
o astrã,
Dãnuþ Gabriel Sandu
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Buletine de avertizare
Conditiile climatice din ultimele zile au
favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii: vierme prun G I, tr. I + II,
Eurythoma schr., afide, omizi defoliatoare,
patare rosie, ciuruire, monilioza, care
poate/pot cauza pierderi importante la
culturile:
PRUN + CIREª
Pentru prevenire si combatere se
recomanda executarea tratamentului,
numai pe parcelele pe care s-au realizat
urmatoarele conditii:
- maximul curbei de zbor – depunerea
primelor ponte;
- conditii optime de temperature si precipitatii;
Folositi unul din amestecurile de mai jos,
dupa caz:
- Calypso 480 SC – 0,02% + Dithane M45
– 0,2%;
- Fastac 10 EC – 0,025% + Merpan 50WP
– 0,25%;
- Karate Zeon – 0,015% + Folicur Solo –
0,075 – 0,1%;
- Lamdex 5EC – 0,015% + Topsin 70 PU–
0,07%;
Tratamentul se aplica in perioada:
- tr. I – 13.05 – 19.05.2013
- tr.II – 23.05 – 29.05.2013

Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si
dezvoltarea daunatorului/bolii: vierme mar G I, tr. I + II,
molii miniere, afide, acarieni, rapan tr. III + IV, fainare tr. III
+ IV, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
MÃR
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea
tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat
urmatoarele conditii:
- maximul curbei de zbor – depunerea primelor ponte;
- conditii optime de temperature si precipitatii;
Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos,
dupa caz:
- Voliam Targo – 0,07% + Score 250 EC – 0,015% +
Merpan 80WDG – 0,15%;
- Proteus OD 110 – 0,05% + Folicur Solo 250 EW – 0,05%
+ Folpan 80 WDG – 0,15%
- Affirm - 0,25% + Clarinet – 0,1% + Merpan 50WP –
0,25%;
- Coragen – 0,01% + Flint Plus 64 WG – 0,125%
- Avaunt 150 SC – 0,033% + Systhane Forte – 0,02% +
Dithane M45 – 0,2%
Pe solele pe care se inregistreaza atac de acarieni se va
adauga unul din acaricidele: Envidor 240 SC – 0,04% sau
Sanmite 20WP – 0,075% sau Milbecnock EC – 0,05%
Tratamentul se aplica in perioada:
- tr. I – 13 - 19.05.2013
- tr.II – 23 - 29.05.2013
Intocmit,, ing. Serban Victoria

STARE CIVILÃ: 19.04.2013 – 21.05.2013

NAªTERI:

CÃSÃTORII:

DECESE:

1.GRIGORESCU
IRINA-ALEENATEODORA

1. STOICA IONUÞ-CIPRIAN ºi DOJANÃ
ANA -MARIA

1. URMUZ FILOFTEIA
2. HANÞESCU SIMION
3. LÃCÃTUªU CONSTANTIN
4. NEAGA VASILE
5. POPESCU ILEANA
6. SÃNDULESCU MARIA
7. FÂNTÂNEANU ARITINA
8. DRÃGAN MARIOARA
9. SAVU VASILICA

Ii urãm viaþþã
lu
ungã ºi fericitã!

2. STROE GHEORGHE-EUGEN ºi ARSENIE
MIHAELA
3. STÃMOIU DANIEL-ADRIAN ºi RÃDUÞÃ
ELENA -COSTINELA

Le urãm casã de piatrã!
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Du
umnezeu
u sã-ii odihneascã!
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Experienþã europeanã pentru elevii
Liceului Tehnologic Voineºti
Pentru perioada 2012 -2014,
Liceul Tehnologic Voineºti
coordoneazã proiectul “Green Energy
for A Clean Earth”, proiect derulat în
cadrul parteneriatului bilateral
Comenius cu Masarykova strední
skola, o unitate de învãþãmânt din
Letovice, Cehia. Proiectul se
desfãºoarã în cadrul programulul
Lifelong Learning Programme ,
Programul Sectorial Comenius, cu
finanþare din partea Comisiei
Europene.
Scopul proiectului este ca
elevii implicaþi în activitãþi, sã înveþe
cuvinte ºi expresii din limba de
predare în ºcoala partenerã, prin
prezentarea metodelor de conversie a
energiei alternative în energie electricã
ºi realizarea practicã a douã instalaþii
de conversie, comunicarea
realizându-se prin intermediul limbii
engleze.
În perioada 21.04-04.05.2013,
12 elevi ºi 2 profesori însoþitori din
Liceul Tehnologic Voineºti, prof.
Constantinescu Ion, directorul unitãþii
ºi prof. Isvoranu Lucian, au efectuat
mobilitaþile aferente primului schimb
de elevi în localitatea Letovice din
Cehia, pentru a realiza activitãþile
incluse în calendarul proiectului. În
perioada menþionatã, activitãþile s-au
desfãºurat dupã un program bine
structurat de ºcoala din Letovice,
astfel încât elevii din cele douã
instituþii de învãþãmânt sã fie într-o
permanentã comunicare pentru a
permite învãþarea elementelor de bazã
ale limbii partenerului, limba cehã
pentru elevii români ºi limba românã
pentru elevii cehi.
Activitãþile desfãºurate în
perioada mobilitãþilor au deschis
cadrul formãrii schimbul de idei ºi
învãþãrii în parteneriat, au ajutat elevii
ºi profesorii sã creeze un dialog
intercultural, sã facã schimb de
experienþe ºi sã promoveze o
conºtientizare mai accentuatã ºi
respect faþã de diferenþele economice,

sociale, culturale ºi de mediu dintre
þãri, precum ºi caracteristicile
personale, tradiþiile familiale ºi obiceiurile. Protejarea mediului ºi
promovarea utilizãrii energiei neconvenþionale sunt teme importante în
jurul cãreia au fost concentrate activitaþile ºi rezultatele din aceastã
perioadã. Completarea dicþionarului ºi
a ghidului de conversaþie, dezbaterile
pe teme privind tipurile de energii
regenerabile, prezentãri multimedia,
montarea elementelor componente
ale instalaþiei solare cu panou fotovoltaic (produs al proiectului), vizitele
tematice ºi cele de documentare au
evidenþiat caracterul multidisciplinar al
proiectului.
Elevii au descoperit, prin
montarea elementelor componente
ale unei instalaþii solare cu panou
fotovoltaic ºi acumulator, modul cum
funcþioneazã echipamentul, importanþa
energiei solare ºi aplicabilitatea în
locuinþe, îndeplinindu-se unul dintre
obiectivele proiectului, montarea în
Masarykova strední skola din Letovice
a unei instalaþii solare de producere a
energiei electrice.
Vizitele tematice au exemplificat caracterul practic al temelor
dezbãtute în sala de curs, vizita la o
ferma agricolã din Olesnice regiunea
Moravia, a pus în evidenþã o instalaþie
de biogaz care asigurã consumul de
gaz pentru localitãþile din apropiere. O
experienþã cu impact a fost vizita
tematicã la hidrocentrala de la Dlouhé

Stránì, singura din Europa care
funcþioneazã cu douã turbine
reversibile, în regim de pompã ºi
regim de generator, iar puterea totalã
este de 650MW.
Vizitele de documentare din
Praga ºi Brno, au adus un plus de
informaþii elevilor români privind
cunoaºterea istoriei ºi tradiþiilor
poporului ceh, a modului cum
autoritãþile locale implementeazã
programe ºi proiecte europene pentru
protecþia mediului ºi promoveazã
utilizarea energiei regenerabile.
Transdisciplinaritatea implicã discipline
precum: informatica, fizica, chimia ºi
matematica astfel încât proiectul oferã
elevilor un spectru larg de învãþare
prin descoperire ºi exerciþiu practic,
precum þi un mediu de a lucra
împreunã în mod creativ. Programul
din cele douã sãptãmâni le-a furnizat
tinerilor o mai mare independenþã ºi
le-a rãsplãtit simþul iniþiativei, elevii
români ºi cehi au pus in practicã ceea
ce au învãþat din manuale ºi au fost
foarte motivaþi în toate activitãþile
desfãºurate în ºcoalã, vizitele tematice
ºi cele de documentare.
Proiectul are un impact
asupra asupra elevilor prin dezvoltarea:
 competenþelor privind comunicarea
în limbi strãine;
 competenþelor de colectarea a
materialelor, realizarea de prezentãri
ºi rapoarte;
Contiinuare în pag
gina 7
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DE ACTUALITATE
Aminteam în numerele
trecute ale „Gazetei de Voineºti“
despre proiectele care se deruleazã
pe teritoriul comunei noastre, atât cu
finanþare europeanã cât ºi cu
finanþare guvernamentalã sau
localã.
Din aceastã primãvarã,
întreaga comunã s-a transformat
într-un mare ºantier, lucrându-se pe
mai multe fronturi pentru realizarea
la timp a proiectelor începute.
În satul Onceºti se asfalteazã ºi modernizeazã strada
„Bisericii”, se refac sanþurile,
podeþele ºi podurile, s-a demarat
construirea bisericuþei din lemn, a
centrului de informare turisticã în
curtea acestui monument istoric ºi a
gardului împrejmuitor.
În satul Brãtuleºti sunt în
derulare lucrãrile la extinderea
sistemului de alimentare cu gaze
naturale precum ºi cele de modernizare a trapezei bisericii.
În Voineºti s-au reluat
lucrãrile la sistemul de canalizare ºi
modernizare a campusului preuniversitar al Liceului Tehnologic. De
asemenea, s-a pietruit parcarea
târgului sãptãmânal.
În satul Manga va fi finalizatã modernizarea cãminului cultural
prin dotarea cu mobilier ºi veselã
precum ºi racordarea la sistemul de
alimentare cu apã potabilã.
Am prezentat doar câteva
dintre acþiunile care sunt în
desfãºurare sau se vor realiza în cel
mai scurt timp, urmând ca procesul
de modernizare a comunei sã fie
susþinut în continuare.
Am sã mã opresc însã în
urmatoarele rânduri asupra celei mai
controversate probleme a acestui
moment: extinderea reþelei de alimentare cu gaze naturale a satului
Gemenea-Brãtuleºti. Cu câteva
sãptãmâni în urmã au fost demarate
lucrãrile pentru proiectul de extindere a reþelei de alimentare cu gaze
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naturale în satul amintit, coloanã
care va avea 3,6 km ºi va alimenta
atât gospodãriile din acest sat, cât
ºi obiectivele de interes public (ºcoli,
cãmin cultural, bisericã etc).
Conducta va fi îngropatã pe
partea stângã a DN72A (în direcþia
Câmpulung) pânã la intrare în satul
Gemenea, cu subtraversare în punctul Vãlãþãu, dupã care va continua
pe partea dreaptã pânã la sediul
Districtului SDN Dâmboviþa.
Mã simt nevoit sã fac unele
precizãri pentru a se lãmuri situaþia
þevii recuperate din dezgroparea
conductei vechi ºi pentru a înlãtura
orice suspiciune asupra destinaþiei
acesteia.
În anii 2003-2004, când a
fost realizat proiectul de alimentare
cu gaze naturale a satului Voineºti,
în afarã de reþeaua propriu-zisã, a
fost îngropatã þeavã ºi pe încã douã
tronsoane: de la ieºirea din satul
Voineºti pânã la intrare în satul
Gemenea-Brãtuleºti ºi de la S.R.M
Petrom pânã la podul peste Râul
Alb (zona Capul Piscului).
Anii au trecut ºi în 2011
când s-a pus în discuþie o nouã
extindere a reþelei ºi cãtre celelalte
sate au fost luate în calcul ºi
conductele existente în teren.
Cãutand documentele
pentru conductele îngropate în
vederea extinderilor, s-a constatat
cã acestea nu apar în niciun act
oficial (nici în inventarul comunei
Voineºti ºi nici în inventarul societãþii
distribuitoare), nu sunt recepþionate
ºi nu sunt recunoscute de nimeni.
O variantã ajutãtoare era o
expertizã care sã ateste faptul cã
acele conducte sunt fiabile ºi conforme, dar acea expertizã ºi avizele
de rigoare costau cu mult peste
preþul unei conducte noi. Atunci, s-a
luat decizia de întocmire a unui nou
proiect, cu îngroparea conductei noi
din pvc ºi recuperarea celei de
þeavã de fier. Odatã cu sãpãturile

pentru îngroparea reþelei noi,
conducta de fier a fost dezgropatã
ºi tãiatã în bucãþi, urmând a fi
inventariatã.
Conform Hotãrârii Consiliului
Local cu nr. 36 din 10.04.2013,
comisia de inventariere a fost
stabilitã în urmãtoarea componenþã:
Popa Claudiu, Bucura Neculae,
Cuþoi Gheorghe, Antofie Viorel ºi
Erculescu Gheorghe, toþi consilieri
locali în funcþie.
În urma mãsurãrii conductei,
efectiv, pe teren s-a inventariat o
cantitate de 794,20 ml þeavã de fier
înfãºuratã în protecþie din smoalã,
având diametrul interior de 160 mm.
Prin desfacerea protecþiei ºi
cântãrirea în plenul ºedintei
Consiliului Local, a rezultat o cantitate de 25 kg fier pe metrul liniar,
respectiv un total de 19.855 kg. Tot
în plenul ºedintei CL din data de 16
mai 2013, s-a luat hotãrârea ca
preþul de vânzare sã fie de un
leu/kg, iar modalitatea de valorificare
a fost stabilitã în felul urmãtor: între
perioada 17-31 mai vânzarea sã se
facã persoanelor fizice, cetãþeni ai
comunei Voineºti, urmând ca de la 1
iunie 2013 restul de þeavã sã fie
vândut primei societaþi comerciale
solicitante. Debitarea ºi transportul
va ramâne în sarcina beneficiarului.
Aºadar cei dintre dumneavoastrã care sunteþi interesaþi vã
puteþi adresa la orice orã viceprimarului comunei la nr. de tel.
0723.142.662 sau direct la sediul
Primãriei. Dorim încã odatã sã vã
asigurãm de o maximã seriozitate ºi
transparenþã în ceea ce priveºte
modul de administraþie localã, la
nivelul comunei noastre.
În încheiere, vã mulþumesc
tuturor pentru buna colaborare ºi vã
doresc numai bine.

Cu d eosebitã c onsid
d eraþie,
Vicep
p rimar
Claud
d iu P op
pa
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Despre cunoaºterea
ºi înþelegerea vieþii spirituale
În cadrul activitãþii misionare ºi
pastorale m-am confruntat destul de
des cu aceastã manierã de abordare a
credincioºilor legatã de viata spiritualã
sau duhovniceascã.
Cunoaºtem faptul cã doctrina
comunistã a încercat sã înlãture din
gândirea omului aceastã dimensiune
duhovniceascã a existenþei, chiar dacã
ºtiinþele vremii au vorbit destul de mult
despre psihologie cu toate formele ei
de manifestare, dar nu s-a vrut sã se
fundamenteze pe principiile Evangheliei
Domnului nostru Isus Hristos,
rãmânând la nivelul unei ºtiinþe profane,
fãrã implicaþii religioase. Nu s-a pus
accent pe profunzimea sau adâncimea
trãirii învãþãturii creºtine autentice care
sã-ºi punã amprenta pe înalta stare de
religiozitate, iar roadele ei amare se vãd
din plin în zilele noastre, având repercusiuni negative de mare amploare.
Constatãm cu pãrere de rãu cã
mulþi oameni se considerã credincioºi,
dar nu au nimic comun cu o viziune
creºtinã asupra universului, educaþie
religioasã precarã sau lipsa cu
desãvârºire a virtuþilor creºtine
propovãduite de Bisericã între care sã
exceleze cele teologice, adicã credinþa
lucrãtoare prin fapte bune, nãdejdea in
ajutorul Domnului sau iubirea ºi
solidaritatea creºtinã.
Într-o lume în care avem acces
la absolut orice, se ridicã glasul
Sfântului Apostol Pavel care ne spune
cã toate ne sunt îngãduite, dar nu toate
sunt de folos (Corinteni 6,12).
Într-adevãr este bine sã luãm din lumea
aceasta tot ceea ce ne foloseºte în
încercarea noastrã de a cunoaºte ºi a
urma calea luminoasã care ne duce la
unirea misticã cu Hristos, prin
Mãrturisire ºi Împãrtãºanie.
Toate ºtiinþele ideologice,
sociologice, filozofiile vremii sau alte
practici cultivate în sfera umanului sunt
lãsate ºi îngãduite de Dumnezeu pentru
a ne stimula capacitatea intelectualã ºi
moralã în folosul ºi finalitatea vieþii
materiale. Ceea ce trebuie sã distingem
însã este cã mai presus de aceste
învãþãturi specifice condiþiei umane este
fãrã îndoialã chemarea tuturor la

Evanghelia Domnului, la descoperirea
chipului lui Dumnezeu din noi, primit
odatã cu taina Sfântului Botez, la
valoarea veºnicã a sufletelor noastre.
În sfânta Scripturã, cartea de
cãpãtâi a oricãrui creºtin se specificã
foarte clar ºi limpede încã de la primul
verset din cartea Facerii, scrisã de
profetul Moise cã „la început a fãcut
Dumnezeu cerul ºi pãmântul” (Facere
1,1), prin cuvântul „cer” înþelegându-se
de fapt lumea spiritualã, nevãzutã,
îngereascã, apoi cele materiale
terminând cu coroana creaþiei care este
omul.
De asemenea, cele ºapte
Taine ale Bisericii sunt instituite de
Mântuitorul Hristos pentru a primi prin
lucrãri omeneºti vãzute, harul
dumnezeiesc cel nevãzut pentru a
putea întãri în credinþã, pentru a primi
forþa spiritualã, a ne influenþa gândirea
pozitivã sau energia interioarã care sa
ne facã biruitori împotriva pãcatelor ºi
mai puternici în faþa încercãrilor vieþii.
Iatã cât de importantã este
lucrarea Duhului Sfânt în viaþã noastrã
creºtinã, în trãirea noastrã religioasã
sau în gãsirea liniºtei lãuntrice de care
avem atâta nevoie.
Deprinderea ºi trãirea ei este
treptatã, pe mãsurã ce ne curãþim de
patimi. Perioada de timp caracterizatã
prin lupta cu patimile se numeºte
ascezã, cel care se lupta-ascet, iar
totalitatea învãþãmintelor se numeºte
asceticã. Asceza prin urmare este
perioada de timp in care preocuparea
de cãpetenie a creºtinului este curãþirea
de patimi.
Dupã învãþãtura pãrintelui
duhovnicesc Arsenie Boca, termenul de
curãþire s-a încetãþenit sub numele latin
de purificare. Faza finalã a ascezei ºi
adâncirea trãirii vieþii duhovniceºti se
numeºte iluminare. În faza aceasta
dãruirile Duhului Sfânt primite de la
Botez se dezvoltã în toatã deplinãtatea
lor ºi întãresc sufletul pentru cele mai
grele cumpene ºi încercãri. Asceza are
însã ºi un caracter histologic pentru cã
în nevoinþã nu e numai omul, e prezent
ºi Hristos care ne îndeamnã sã
schimbãm haina cea grea a pãcatelor

în haina luminoasã a virtuþilor moralei
creºtine între care smerenia, dreptatea,
blândeþea, pacea, rãbdarea, iertarea ºi
înþelepciunea care sã ne reprezinte în
ceea ce suntem ºi înfãptuim.
Aceasta este de fapt
recomandarea noastrã transmisã
bunilor noºtri enoriaºi, sfântul
duhovnicesc izvorât din inimã cãtre o
viaþã aleasã, rafinatã, caldã, sincerã,
delicatã ºi curatã care sã slujeascã
semenilor.
Marele teolog Dumitru
Staniloaie afirma cã de la începuturile
existenþei poporului român se cunoaºte
faptul cã românul e contemplativ în
fiinþa lui, în contemplaþia lui e prezent
dorul dupã cel iubit care nu e de faþã.
Poporul român este totuºi în ciuda
criticilor venite dintr-o anumitã zonã,
tendenþioase ºi rãutãcioase, un popor
care rãspândeºte o anumitã luminã
specificã fiinþei lui naþionale, prin felul lui
de a fi ospitalier ºi generos, bine educat
ºi ancorat în valorile veºnice ale
Evangheliei cu foarte multe datini ºi
obiceiuri creºtine care coboarã din
istorie.
Faþa omului bun rãspândeºte
luminã, de aceea sfinþii au în icoane
capete înconjurate de un nimb luminos
pentru cã omul bun ºi blând este omul
care zâmbeºte luminos ºi bucuria
comuniunii ºi a întâlnirii.
Concluzionãm cã numai în
comuniune, dialog constructiv sau relaþii
armonioase care se conduc dupã
principii sãnãtoase, puternice ºi solide
de respect reciproc ºi bun simþ se
aduce împlinire desãvârºitã a condiþiei
umane.
Aºa cã, iubiþii mei fraþi creºtini,
sã ne hrãnim din imensa bogãþie
spiritualã manifestatã prin împãrtãºirea
harului lui Dumnezeu pentru a realiza
scopul final – mântuirea noastrã
a tuturor.

Paroh,
Pr. Constantin Vrãbiescu
Parohia Gemenea Brãtuleºti
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NU-Þ
ÞI SCÃPA CASA DIN OCHI!
În perioada mai-iulie 2013, la nivelul Secþiei 5
Poliþie Ruralã Voineºti se desfaºoarã Campania
„Nu-þi scãpa casa din ochi”, ocazie cu care se vor derula
activitãþi preventive cât ºi activitaþi de informare ºi
instruire antivictimalã a cetãþenilor.
Profit de aceastã ocazie pentru a vã aduce la
cunoºtinþã câteva mãsuri pe care sã le luaþi pentru a vã
creºte gradul de siguranþã a casei ºi pentru a nu deveni
victime ale infractorilor:
- nu primiþi persoane pe care nu le cunoaºteþi în
locuinþã, care vin sub diverse pretexte: cã vând obiecte,
cã vor sã cumpere fier vechi, fructe sau alte bunuri;
- nu spuneþi ºi nu arãtaþi altor persoane faptul
cã aveþi sume mari de bani, bijuterii sau alte bunuri de
valoare, nu spuneþi locul unde aveþi valorile depozitate;
- nu primiþi la muncã persoane pe care nu le
cunoaºteþi, iar dacã se întâmplã acest lucru, faceþi o
copie a actului de identitate pe care sã o aduceþi la
sediul secþiei de poliþie;
- dacã plecaþi de la domiciliu pe timpul nopþii,

lãsaþi o luminã aprinsã, lãsaþi casa în grija unui vecin;
- creºteþi pe lânga casã un câine de pazã;
- luaþi toate mãsurile de asigurare a ferestrelor
ºi uºilor cu încuietori sigure ºi lacãte;
- faceþi curat în curþi ºi nu lãsaþi bunurile la
îndemana hoþilor;
- luaþi orice altã mãsurã pe care o consideraþi
pertinentã în a vã asigura locuinþele ºi anexele
gospodãreºti.
În final, vã reamintesc cã la data de 01.06.2013
se va demara cea de-a doua etapã a acþiunii noastre
de determinare a cetãþenilor sã intre în legalitate cu
tractoarele ºi remorcile pe care le deþin, în sensul cã vor
fi luate mãsurile legale faþã de cei care încalcã legea.

Cu stiimã,
ªEFUL SECÞIEI 5 POLIÞIE RURA
ALÃ VOINEªTI
Inspector priinciipal de poliiþiie
Uþã Nicolae Gabriiel

FOARTE IMPORTANT
Stimaþi cetãþeni, vã aducem
la cunoºtinþã cã potrivit art. 11, lit. d;
din legea 171/2010 si art. 53, al. 2;
din legea 46/2008 (Codul silvic),
pãºunatul este interzis în pãduri,
în perdelele forestiere de protecþie
ºi în perimetrele de ameliorare a
terenurilor degradate sau în
alunecare.
În suprafeþele de pãdure,
de stat ºi particulare, preluate cu
contracte de administrare sau
prestãri servicii silvice, care fac
obiectul de activitate al subunitãþii
noastre, în numeroase situaþii
constatãm cã deþinãtorii de animale
(vaci, oi, capre), nu cunosc
prevederile legilor sus menþionate,
afectând prin pãºunat, respectiv prin
deplasarea la punctele de pãºunat,
arborete ajunse la vârsta declanºãrii
regenerãrii naturale, regenerãri
naturale si artificiale etc.
Prin urmare, vã solicitãm
sã respectaþi restricþiile prevãzute
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în legile enunþate mai sus, cu
referire la pãºunat, pentru evitarea
aplicãrii de sancþiuni, în conformitate
cu art. 11, lit. d, din legea 171/2010.
Totodatã, va înºtiinþãm cã
în situaþiile în care este necesarã
trecerea prin pãdure cãtre locurile
de pãºunat, trebuie sã vã adresaþi
Direcþiei Silvice Dâmboviþa,
respectiv Ocolului Silvic Sturzeni,
în vederea stabilirii unor culoare de
trecere, ºi materializãrii lor care sã
nu afecteze arboretele în care s-a
declanºat regenerarea, respectiv
regenerãrile.
Vã atenþionãm, cã în cazul
în care nu se reglementeazã
aceastã situaþie pânã la data de
25.05.2013, vom aplica sancþiuni
deþinãtorilor de animale care nu se
conformeazã.

Sef Ocol Silviic Sturzenii
Ing
g. Stoiica Ion

Aveþi probleme
cu autoturismul?
P.F.A. TUTEALCÃ DANUÞ
vã oferã servicii de
diagnozã computerizatã
pentru toate mãrcile auto,
cu testere originale de
reprezentanþã.
Relaþii la telefon
0722.227.498
(Dan - Onceºti)

ANUNÞ
Vând teren livadã,
extravilan, în comuna
Voineºti, sat Voineºti,
punctul ,,Hobaie, cu
5 rânduri de pomi, în
suprafaþã de 1830 mp.
Tel. 0767.006.089
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RUBRICA MEDICULUI VETERINAR
În aceastã perioadã, pe
teritoriul comunei noastre se
executã o importantã acþiune
sanitar-veterinarã, anume, inspecþii
ºi examene clinice la animalele pe
care le deþineþi în gospodãrii.
Scopul acestei acþiuni, este
în primul rând suprave-gherea stãrii
de sãnãtate a animalelor ºi, în al
doilea rând, o actualizare a bazei de
date privind identificarea ºi înregistrarea animalelor.
În acest sens se executã ºi
identificarea prin crotaliere a
porcinelor introduse în exploataþii ºi
neidentificate cât ºi a celor fãtate
în prima perioadã. De asemenea,
se identificã viþeii fãtaþi ºi tot tineretul
altor specii (ovine, caprine).
Conform legii 191/noiembrie
2012, identificarea animalelor din
speciile: bovine, ovine, caprine,
porcine este o acþiune obligatorie
ºi se aflã în responsabilitatea
proprietarilor de animale fiind executatã de cãtre CMV Voineºti.
Tot în responsabilitatea proprietarilor de animale este ºi achiziþionarea mijloacelor de identificare
(crotaliile animaliere) achiziþionate
de la distribuitori autorizaþi de
ANSVSA (la nivelul localitãþii
Voineºti este Cabinetul Medical
Veterinar Voineºti) crotaliile fiind
contra cost.

Proprietarii de animale au
obligaþia sã notifice permanent orice
eveniment cu privire la animalele pe
care le deþin adicã: fãtãri, vânzãri,
cumpãrãri, donaþii, sacrificãri, la
sediul CMV Voineºti, unde existã un
registru de notificãri. Vânzãrile –
cumpãrãrile de animale se fac
numai cu documente (formular
miºcare, certificat de sãnãtate) ºi cu
condiþia ca animalele sã fie identificate ºi înregistrate în exploataþia de
origine.
Existã reglementãri legale
cu privire la vârsta de crotaliere a
animalelor ºi anume:
 Bovine – 21 de zile de la fãtare
 Porcine – 60 de zile de la fãtare
 Ovine, caprine – 6 luni de la
fãtare
Peste aceste vârste de crotaliere se va face identificarea animalelor din aceste specii mai ales în
aceastã perioadã a lunilor Mai-Iunie
când au loc inspecþii în gospodãriile
populaþiei, iar dumneavoastrã, proprietarii de animale, plãtiþi ºi contrava-loarea manoperei de crotaliere,
conform Legii 191/noiembrie 2012.
Dacã notificaþi în timp util
evenimentele veþi plãti doar contravaloarea crotaliilor care, repet, se
aflã în responsabilitatea proprietarilor de animale.
În perioada acestor inspecþii

ºi examene clinice care au loc în
gospodãriile dumneavoastrã trebuie
sã declaraþi ce animale deþineþi,
sã colaboraþi cu medicul ºi asistentul
veterinar în vederea efectuãrii identificãrii prin crotaliere acolo unde este
cazul (animale necrotaliate) ºi tot cu
aceastã ocazie se pot reglementa
situaþiile în care aþi achiziþionat animale din alte localitãþi fãrã formulare
de miºcare. Se pot înregistra în
exploataþia dumneavoastrã dupã
citirea crotaliilor.
Se vor completa fiºe
de inspecþie care au fost generate
de SNIA-BNA.
Începând cu 27.05.2013
pâna pe data de 15.06.2013, cu o
programare pe centre, se va efectua
acþiunea de tuberniculare la
bovine (un test alergic de depistare
a tuberculozei) ºi de asemenea se
vor efectua recoltãri de probe de
sânge la bovine pentru depistarea
leucozei.
Veþi fi anunþaþi toþi proprietarii de bovine în scris cu o zi
înainte ºi sper sa rãspundeþi pozitiv
la aceastã acþiune.

Cu c onsid
d eraþie,
Dr. Mînd
droiu Nicolae
Med
dic Veterinar CMV Voineºti

Experienþã e uropeanã p entru e levii
Liceului T ehnologic V oineºti
Continuare din pagina 3
 competenþelor în utilizarea
tehnologiilor multimedia;
 capacitãþii de a lua decizii, managementul timpului;
 competenþelor sociale;
De asemenea, competenþele
lingvistice ºi cele multiculturale devin
tot mai importante pentru piaþa muncii

din Europa, dar ºi pentru societãþile
europene formate dintr-o gamã diversificatã de tradiþii ºi culturi. Învãþãmântul ºcolar se confruntã cu provocarea
de a transmite aceste competenþe de
bazã ºi de a oferi tinerilor europeni un
start bun in procesul de învãþare pe tot
parcursul vieþii.
În primãvara anului 2014, elevii cehi ºi profesorii insoþitori vor fi
oaspeþii localitaþii dâmboviþene

Voineºti, pentru a continua activitãþile
incluse în calendarul proiectului ºi a
îndeplini scopul ºi obiectivele proiectului bilateral Comenius ”Green Energy
for A Clean Earth”.

Coord
donator parteneriat,
Prof.Constantinescu Ion-d
director
Liceul Tehnologic Voineºti
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D’ale
POVEªTI DESPRE NOI
gemenenilor
ªI VOI (NEªTI)
Fiecare ne gândim adesea
la înfrângeri, la dorinþe ºi prea puþin
la viaþã ºi la oameni.
Fiecare purtãm rãspunderea a ceea ce suntem ºi ceea ce
facem ºi fiecare dãm seamã într-o
zi. Cu fiecare zi adunãm fapte,
gânduri, atitudini, unii roºim când le
analizãm “alþii - de nimic“, ignorând
orice regulã moralã, socialã,
juridicã râdem ironic ºi gândim:
“nouã ne merge”, dar uitãm cã
“ulciorul nu merge de multe ori la
apã“.
Soarele rãsare pentru unii,
apune pentru alþii; pentru fiecare
existã un drum pe care sperãm sã
depãºim înfrângerile, sã ne
împlinim dorinþele, singura regulã
este sã fim oameni. Asta nu se
obþine prin titluri sau diplome, vine
din învãtãtura cealaltã,
„sufleteascã”, pe care am primit-o
prin zâmbetul mamei ce ne cânta
în leagãn, prin mâna caldã care ne
mângâia creºtetul, prin vocea
blândã care ne vorbea, prin ochii
limpezi care ne priveau fiindcã
“existam”.
Dacã toate acestea ne-au
lipsit ºi-am pãºit singuri în viatã,
deoarece nu ne-a vãzut sau nu
ne-a vorbit nimeni, uºor-uºor ne-am
pierdut. Vai! celor ce nu mai sunt
oameni cãci “viaþa” este pentru
oameni ºi prin oameni.

Prof. Elena Mãnescu

Încep astãzi “poveºtile” în
spiritul condiþiei noastre strãbune cu
“Hristos a înviat!”, mai ales cã în
anul 2013 , luna mai a debutat cu
aceastã mare sãrbãtoare. Astfel,
într-o atmosferã festivã, în ºcolile
din comuna ºi din centrul metodic
Voineºti se desfãºoarã cercurile
pedagogice ale învãþãtorilor ºi profesorilor ºi… tezele. Aceste ultime
lucrãri semestriale dau mari bãtãi de
cap tuturor celor implicaþi, copii,
pãrinþi, profesori, deoarece se verificã materia din semestrul al II-lea.
Comparativ cu primul semestru, cel
de-al doilea e mai lung ºi vremea
caldã de afarã, aceastã varã
timpurie, nu prea îi þine pe scolari în
casã, la birou, sã-ºi piardã timpul
printre ecuaþii ºi predicate. În plus,
elevii de clasa a VIII-a sunt in febra
pregãtirilor pentru Evaluarea
Naþionalã care va avea loc la
sfârºitul lunii iunie (pe 25 iunie va fi
proba de limba ºi literatura românã
ºi pe 27 cea de matematicã). Le
urez de pe acum spor la învãþãturã
ºi… succes!
În altã ordine de idei, voi
veni astãzi, în casele dumneavoastrã, cu impresii dintr-o cãlãtorie
minunatã la HORTUSFLORSHOW.
ROMANIA 2013 – zilele Horticulturii
Bucureºtene 16-19 mai, Bucureºti,
Universitatea de ªtiinþe Agronomice
ºi Medicinã Veterinarã.
Am fost prezentã sâmbãtã,
18 mai, la un seminar ºtiinþific pe

teme horticole ºi demonstraþii
practice. În salã, printre spectatori
i-am remarcat ºi pe domnii Isac
Ilariu, Petre Gheorghe, Petre
Valeria, Oprea Ion, ingineri care au
avut ºi au un rol esenþial în dezvoltarea pomiculturii dâmboviþene.
Lucrãrile ºtiinþifice au fost
deschise de Prof. Dr. Florin Stãnicã
ºi ªef lucr. Adrian Peticilã cu
„Noutãþi în înfiinþarea plantaþiilor
pomicole”.
Apoi au urmat temele
„Cultivarea legumelor ecologice” ºi
„Influenþa plantelor ornamentale
asupra stãrii de bine a oamenilor”.
Însã ceea ce m-a
impresionat în mod deosebit a fost
„Pledoarie pentru alegerea florii
naþionale”, lucrarea Conf. Dr. Florin
Toma, care susþine bujorul, o floare
de sezon.
Vorbind despre rãspândirea
ºi frumuseþea florii ºi a numelui, a
fost amintitã ºi Rodica Bujor,
interpreta noastrã de muzicã
popularã al cãrui nume se leagã de
Voineºti ºi de plaiurile dâmboviþene.
Au urmat apoi demonstraþii
în livadã ºi vizitarea parcului
dendrologic, realizat ºi cu ajutorul
studenþilor de la Horticulturã.
Dupã cinci zile de ºcoalã, o
sâmbãtã în ºi despre naturã, flori,
pomi, legume, fructe este o
experienþã de neuitat.

Prof. Elena Pãd
dure

Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
e-m
mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web: www.primarievoinesti.ro
INFORMAÞII UTILE
telefoane:
0723 142 661 – Primar
0723 142 662 – Viceprimar
0245 679 324 – Primãrie -rrelaþii cu publicul
0245 679 450 – Fax
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Nu ezitati sã ne contactaþi pentru rezolvarea oricãrei
probleme legate de administraþia localã. Pentru anunþuri
publicitare gratuite în Gazeta de Voineºti ne puteþi
contacta la unul din numerele de telefon de mai sus.

Suntem a ici p entru d umneavoastrã!

