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Satul Lunca va fi modernizat prin asfaltare
Dragii mei,
În data de 05.11.2013, la
sediul Agenþiei de Plãþi ºi Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit (APDRP) a fost
semnat contractul de finanþare
pentru realizarea proiectului
„Modernizare prin asfaltare a DCL
67 în satul Lunca din comuna
Voineºti’’. Necesitatea acestui
proiect a apãrut datoritã schimbãrilor
economice determinate de circulaþia
riveranã aferentã zonei, pe de o
parte ºi pe de altã parte, accesul la
reþeaua de drumuri clasificate cum
ar fi DN 72A care asigurã legãturile
atât spre municipiul reºedintã de
judeþ Târgoviºte cât ºi cu centrul
administrativ al comunei Voineºti.
Modernizarea prin asfaltare a DCL
67 va începe cu racord la DN 72A ºi
se va continua pânã în zãvoiul râului
Dâmboviþa, lungimea totalã fiind de
1040 ml.
Drumurile laterale vor fi
amenajate pe o lungime de 25 m
prin pene de racordare, având
aceeaºi structurã cu strada principalã. Se va realiza un drum cu o
bandã de 4 m dupã caz ºi acostamente de la 0,2 m la 0,5 m. Pe
acest drum, viteza maximã permisã
va fi de 50 km/h în localitate aliniament ºi palier. Apele pluviale vor fi
captate, drenate ºi evacuate în
afara zonei de drum prin sistemul
de rigole din beton. Va fi montat un
podeþ DN 600 tubular la km 0+220.
Pentru accesul în gospodãrii vor fi
montate 93 de plãci din beton armat.
Valoarea totalã a proiectului
este de 1.094.873 lei din care
330.357, cheltuialã eligibilã
(suportatã de APDRP prin fonduri
europene), plus 764.516 cheltuialã

neligibilã (suportatã din bugetul
Consiliului Local Voineºti). Aceastã
investiþie va fi prevãzutã în bugetul
propriu al Consiliului Local Voineºti
care se angajeazã sã suporte
cheltuielile de mentenanþã ºi
gestionarea investiþiei pe o perioadã
de 5 ani de la data la care investiþia
va fi datã în exploatare.
Dupã semnarea contractului
de finanþare, Executivul Primãriei
Voineºti a trecut la urmãtoarea
etapã privind achiziþia publicã
conform O.G. 34. Pe data de 29
noiembrie 2013 vor fi desigilate
ofertele urmând sã facem evaluarea
tehnico-financiarã, iar apoi sã
încheiem contractul de execuþie a
lucrãrilor. Având în vedere cã
anotimpul rece bate la uºã, lucrãrile
vor fi începute în primãvara anului
urmãtor ºi vor fi finalizate în
apropierea Sãrbãtorilor Pascale.
Pentru proprietarii de locuinþe ºi
terenuri din satul Lunca vin cu
rugãmintea ca în perioada imediat
urmãtoare sã toaletaþi arborii care
au coronamentul în domeniul public
ºi sã realizaþi imediat branºamentele
de apã care necesitã subtraversarea
drumului. Astfel prin dezvoltarea

infrastructurii de transport rutier în
zona administrativ-teritorialã a
comunei Voineºti de-a lungul
drumurilor comunale propuse se
creeazã premisele onor noi oportunitãþi pentru populaþie, agenþi
economici ºi colectivitãþi locale
realizând legãturi eficiente între
centrul administrativ ºi obiectivele
turistice cu caracter istoric, ecumenic, monumente ºi lãcaºe de cult.
Demonstrãm încã o datã cã
„,NE ÞINEM DE CUVÂNT’’! Am
asfaltat în satul Onceºti, continuãm
la Gemenea-Brãtuleºti ºi Lunca,
urmeazã Izvoarele, Suduleni ºi în
momentul finalizãrii sistemului
centralizat de canalizare vom asfalta
ºi stãzile din satul Voineºti.
Pentru a realiza absolut tot
ceea ce ne-am propus, vã rog sã vã
achitaþi taxele ºi impozitele locale
fiindcã fãrã aceste sume nu putem
susþine cofinanþarea proiectelor pe
fonduri europene. Aºa sã ne ajute
Dumnezeu!

Cu deosebit resp
pect,
Primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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RUBRICA MEDICULUI VETERINAR
Stimaþi cetãþeni, toate gospodãriile care conþin
animale vor fi vizitate de cãtre medicul veterinar, în
cadrul unor inspecþii (examene clinice la animale) ce se
desfãºoarã în toatã comuna, acþiune care este prevãzutã în „Programul acþiunilor sanitar-veterinare de prevenire ºi combatere a bolilor la animale pe 2013’’. Este
o acþiune obligatorie ºi gratuitã, ce are ca scop principal
actualizarea Bazei Naþionale de Date (BND) privind
existenþa în teren a categoriilor de animale ºi în acelaºi
timp identificarea ºi înregistrarea tuturor speciilor de animale: bovine, ovine, caprine ºi suine care nu sunt identificate ºi înregistrate, astfel încât la finalul acestei acþiuni,
pe teritoriul administrativ al comunei sã nu mai existe în
teren animale neînregistrate.
Aceastã acþiune are o importanþã majorã, mai
ales în perspectiva accesãrii fondurilor nerambursabile
europene, a primei pe cap de animal pe urmãtoarea
perioadã 2014-2020.
Acþiunea se desfãºoarã pe sate, proprietarul
exploataþiei sau un reprezentant al acestuia, o persoanã
adultã ºi responsabilã sã fie prezentã la domiciliu (la
adresa exploataþiei), pentru cã sunt proceduri ºi documente ce trebuie completate ºi semnate iar datele consemnate trebuie sã fie reale ºi efectiv existente în teren.
În gospodãria dvs., se vor complete fiºe de
inspecþie pe declaraþia pe proprie rãspundere; tabel centralizator pe exploataþie; formulare de identificare, de
eveniment ºi alte documente.
Se vor identifica efectiv prin crotaliere, porcinele
nou intrate în efectiv (fãtare sau cumpãrare), ovinele ºi

caprinele fãrã crotalii ºi bovinele(tineret), viþeii fãtaþi anul
acesta ºi nedeclaraþi de dvs. la C.M.V Voineºti.
Toþi proprietarii ce nu vor fi gãsiþi la domiciliu vor
fi notificaþi în scris pentru ziua urmãtoare cu obligaþia
prezenþei la domiciliu pentru efectuarea acestei acþiuni.
Toate datele ºi informaþiile pe care le furnizaþi dvs., ºi tot
ceea ce constatãm noi ºi consemnãm în documente(fiºe
de inspecþie) vor fi procesate în calculator ºi transmise
cãtre BND.
Vã reamintesc cã absolut tot ceea ce se identificã în teren, adicã se aplicã crotalii (fluturaºi de plastic)
este contra cost: contravaloarea crotaliilor ºi la toate animalele care depaºesc vîrsta legalã de crotaliere ºi
anume: bovine - 21 zile, porcine - 60 zile, ovine ºi
caprine - 6 luni se va achita ºi contavaloarea manoperei
de crotaliere.
Tot în perioada urmãtoare noiembrie-decembrie
continuã ºi vaccinarea contra rabiei (turbãrii) la câini ºi
pisici în gospodãriile populaþiei, o acþiune de asemenea
obligatorie ºi gratuitã la câini.
NU UITAÞI! ACUM ESTE MOMENTUL SÃ FIÞI
SINCERI ªI SÃ DECLARAÞI ANIMALELE EXISTENTE
EFECTIV ÎN PROPRIETATE ÎN PERSPECTIVA PROGRAMELOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR
EURPOPENE NERAMBURSABILE PENTRU PERIOADA 2014-2020.

Cu stimã ºi consid
deraþie
Dr. Mînd
droiu Nicolae
Med
dic veterinar- C.M
M.V. Voineºti

D’ale gemenenilor
Cultura este tot ceea ce
rãmâne dupã ce ai uitat/pierdut
totul…
În zilele noastre cultura este
perceputã de unii drept ,, ºmecherie”
– abilitatea de a rãmâne deasupra,
indiferent cum, prin ce mijloace.
Aceastã concepþie a fost însuºitã, în
ultima vreme, de tot mai mulþi
oameni. Chiar ºi în rândul copiilor
vedem aceste lucruri. Ei inventeazã
scuze, nu-ºi îndeplinesc sarcinile,
se ascund dupã oricine ºi orice.
Dacã pentru copii atitudinea
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poate fi pusã pe seama naivitãþii,
adulþii fac totul conºtient sau fãrã a
mai putea fi acceptaþi, toleraþi.
Aceºtia adoptã atitudini
duplicitare inventeazã scuze
copilãreºti, se ascund dupã deget,
sau se fac cã au uitat promisiuni
rostite, nu demult, sus ºi tare. Ei pun
atitudinea pe seama ,,ºmecheriei”
pe care o considerã o virtute, dar nu
dau dovadã decât degradare moralã
sau opacitate intelectualã. În cel mai
rãu caz putem spune cã au fler.
Aceºti oameni nu au avut
niciodatã în vedere „cum sunt” ei, i-a

interesat doar ce sunt ei/ ce trebuie
sa fie ei”. Pentru aceasta s-au
preocupat nu de ce ,,ºtiu”, ci cât de
abili sunt, cum se pot strecura mai
bine.
Vine o vreme când ai nevoie
ºi de culturã nu numai de
„ºmecherie”. Pentru cei ce mai au
timp, e bine sã se preocupe ºi de
culturã, fiindcã ,,ºmecheri” sunt destui. Nu tot ce strãluceºte este ºi valoros...

Prof. Elena Mãnescu
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Primãria Voineºti organizeazã ÎNÞELEPCIUNE

,,Revelion 2014”

 Sunteþi aºteptaþi la Centrul Cultural Voineºti sã petreceþi momente
deosebite, la trecerea dintre ani, într-un cadru festiv, alãturi de rude,
prieteni sau colegi.
 Un meniu deosebit vã va fi pregãtit ºi servit de cãtre o echipã de bucãtari
ºi ospãtari profesioniºti, iar atmosfera va fi întreþinutã de orchestra condusã
de cunoscutul Nae Cãlugãrescu.
 Nu vor lipsi focul de artificii de la
cumpãna dintre ani ºi multe
alte surprize.
 Preþul este de 300
lei de familie (douã
persoane) sau 150
lei de persoanã.
Pentru copiii
sub 14 ani
preþul este 60
lei de persoanã.
 Înscrierile se
fac la Belbe
Alexandru, telefon

0733.913.694,
pânã la data de 15 decembrie,
2013. Din dorinþa de a se crea
o atmosferã familiarã,
numãrul de locuri este limitat
la 220 de persoane.
 Cei interesaþi sunt rugaþi
sã se înscrie, pînã la data
stabilitã, ulterioare solicitãri
nemaiputând fi onorate. De
asemenea, rezervãrile fãcute nu
pot fi contramandate dupã data limitã
de înscriere.
Vã aºteptãm pentru a pãºi împreunã în anul 2014,
cu încredere ºi speranþã cã va fi un an mai bun pentru noi toþi!

DECORAÞIUNI EVENIMENTE
z Nunþi z Botezuri z Mese festive
Huse, aranjamente florale, baloane, artificii.
Servicii ireproºabile; preþuri negociabile
Telefon: 0765.464.331
e-mail: nistormihai10@yahoo.com

Ajutã-mã! Putere Mare sã-mi înþeleg
menirea
Din start ºtiind cã viaþa- i dar prea
preþios,
Temeiul bun în lupta ce modelând
simþirea
Cã baza în succese este a porni de
jos.
ªi sã rãmân tãcutã la ce-i absurditate
Fãrã-a rãni în grabã pe cei ce-au
altã lege,
Sã-mi iei la timp mândria, cã eu le
ºtiu pe toate
Dându-mi în schimb IUBIREA, ce
toate le-nþelege.
Fereºte-mã de-o boalã de-a vrea
triumf în toate
Într-o anumitã lume care-n putere
creºte
ªi când inteligenþa devine-o
absurditate
Fãcând þelul zadarnic de-a merge
mai departe.
Fã-mi un caracter paºnic ºi nu de
provocare
Sã îndur cu uºurinþã momentele
mai grele,
ªi sã-nþeleg misterul nãscut în
fiecare,
Cu pacea cea blajinã din gândurile
mele.
Mai vreau sã-mi faci bilanþul la toate
câte-au fost
Sã mã confrunþi desigur cu ce mi-a
fost povarã
Dar ºi cu gândul simplu cã toate au
un rost
ªi fiecare faptã, conºtiinþa o
mãsoarã.
Sã-mi dai o pace sfântã, esenþa
din valoare
Oprindu-mã la timp din pas
rãtãcitor,
Cãci doar lui DUMNEZEU îi sunt
rãspunzãtoare
De toatã necuvinþa din al trãirii zbor.

Paraschiiva Prodan-p
pensiionarã
Sat Gemenea-B
Brãtuleºtii
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VIN SFINTELE SÃRBÃTORI DE IARNÃ!
Doi oameni stãteau într-o zi
de vorbã. Unul dintre ei era bogat,
fãrã credinþã în Dumnezeu ºi se
frãmânta tot timpul sã nu lipseascã
ceva familiei sale. Celãlalt om,
credincios, îl întreabã: dacã ai avea
doi copii ai hrãni numai pe unul si pe
celãlalt l-ai lãsa sã moarã de
foame? Bogatul a raspuns cã ,,nu”.
Dar dacã ai îmbrãca numai pe unul
si pe celelãlt l-ai lãsa sã rabde de
frig, cum ar fi? ,, Ar fi o nedreptate”,
rãspunse bogatul, adãugând cã el
trateazã în mod egal pe copii, ºi cu
aceeaºi dragoste. Da, dar atunci de
ce te porþi urât cu cei doi fraþi de
care tu ar trebui sã ai grijã de-a
lungul vieþii. Sufletul ºi trupul tau?
Iar tu nu esti drept cu aceºtia, te
ocupi de unul, neglijându-l pe
celalalt”… Voi aveþi tot ce vã trebuie,
dar sufletul de ce are nevoie nu vã
întrebaþi? El nu se hrãneºte decât
cu învãþãtura Dumnezeiascã, cu
dragoste si fapte bune. ,, Deci , nu
uita de celalalt frate, fiindcã trupul ºi
sufletul sunt ca doi fraþi buni, de
nedespãrþit. Unul nu poate trãi fãrã
celãlalt. Îngrijeºte-i pe amândoi ºi
atunci vei fi cu adevãrat drept ºi
fericit. Fereºte-te sã fii asemenea
pãcãtosului care trãieºte doar cu
trupul, în timp ce sufletul îi este
mort” (Augustin Pãunoiu, Lumina 23
oct. 2013).
Ne apropiem din ce în ce
mai mult de Sfintele sãrbãtori de
iarnã: Sf. Andrei, cel întâi chemat,
Ocrotitorul României; Sf. Nicolaie
cel aducator de daruri, si, ca o
coroanã a sãrbãtorilor, Naºterea
Domnului sau Crãciunul, cum i se
mai spune in popor.
Ce frumos spunea cu mulþi
ani în urmã un mare scriitor creºtin,
Gala Galaction: ,,Vin sãrbãtorile de
iarnã. Oricât de veselã, de bogatã ºi
de orânduitã ar fi casa noastrã
pãmânteascã, dacã nu avem grijã
sã orânduim ºi conºtiinþa noastrã,
sãrbãtorile vor fi palide ºi convenþionale… Cumplit dezechilibru al
zilelor pe care le trãim!... O cine-
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matografie de trei zile - cu pãpuºi,
cu brad verde, cu zaharicale ºi cu
chibrituri magice-desfãºuratã peste
o bacanalã sufleteascã de noapte ºi
de zi!... (Gala Galaction, Ziua
Domnului”)
Aceleaºi decoruri, dar cu alþi
actori, noi cei de astãzi. Trecem prin
crizã în toate dimensiunile ei: financiarã, economicã ºi socialã. Existã
însã o crizã spiritualã pe care prof
univ. dr. Nicu Gavriluþã de la Iasi,
sociolog, o considerã ,,boala
numãrul unu a lumii contemporane”.
Oricât de grea ar fi viaþa trebuie sã
vedem o soluþie: ,, Existã un model
hristic… Dacã Isus a reusit lucrul
acesta ( a Înviat), oare noi muritorii
nu putem trece prin diferite morþi
sociale, prin morþi economice, financiare ºi apoi sã renaºtem? Eu cred
cã putem. Existã întotdeauna
speranþã…”(,,Lumina” oct 2013 ).
Mai presus de orice, considerãm cã
individul se aflã în crizã. O crizã a
identitãþii sale. Omul nu se mai
considerã ,,fiu al lui Dumnezeu”, ºi
în consecinþã nu-l mai recunoaºte ca
Tatã pe Dumnezeu. Tot mai însingurat, tot mai debusolat, trãind într-o
lume care ºi-a pierdut parcã direcþia,
rupt de lumea realã ºi refugiat în cea
virtualã, tânãrul zilelor noastre, dar
ºi omul în vârstã au uitat de
Dumnezeu, de rugãciune, de
post…..
În numele libertãþii, omul îºi
permite orice, uitând cuvântul lui
Pavel Apostolul: ,,Toate ne sunt
îngãduite, dar nu toate de
folos…”Nimeni nu trebuie sã cadã în
pãcatul deznãdejdii. Hristos ne
asteaptã pe toþi: Nimeni nu trebuie
sã rãmânã cãzut în pãcat. Izvorul
cãinþei este inima noastrã. Cefrumos
spune înþeleptul Solomon:,,Fiule,
dã-mi inima ta ca sã locuiesc în ea,
iar tu sã faci voia mea ºi sã fii fericit”
(Proverbe XXIII, 26). Nu ne ajutã cu
nimic acea cãinþã( pãrere de rãu)
exterioarã, fãrã durerea inimii, fãrã
încrederea în dragostea ºi bunãtatea Domnului. Pentru ca sã ne

transforme viaþa, pocãinþa trebuie sã
izvorascã dintr-o necesitate lãuntricã, de a ne înãlþa puþin câte puþin
cãtre Dumnezeu.
Sfântul Maxim Mãrturisitorul
spune cã totul pe lume este raþional,
având temeiul într-o raþiune divinã;
numai patima este iraþionalã.
Patima este cel mai coborât nivel la
care poate cãdea omul, care este
adus la starea de pasivitate, de
robie. În felul acesta ,,omul patimilor
nu mai este om al voinþei, ci se
spune despre el cã este un om
,,stãpânit”, ,,robit”, ,, purtat de
patimi” (Pr. Prof. D. Stãniloaie)
Constatãm cu toþii încercãrile la care ne supune de multe
ori Dumnezeu- boala, suferinþa, sub
diferite forme atacã din ce în ce mai
mult liniºtea noastrã. „Omul care nu
trece prin încercãri, spunea parintele
Paisie Aghioritu, care nu vrea sã fie
mâhnit sau sã i se facã vreo observaþie, ci vrea sã trãiascã bine, este
în afara realitãþii duhovniceºti. Atunci
când îl cerceteazã durerea pe om,
înseamnã cã il viziteaza Hristos…”
Cuviosul Paisie vorbeºte despre
acei oameni care judecã în felul
urmator: ,, Sunt sãnãtos, am poftã
de mâncare, mãnânc bine, sunt
liniºtit ºi nu spun mãcar un: ,, Slavã
Þie Dumnezeule” . Atunci când omul
nu trece prin încercãri , înseamna cã
este pãrãsit de Dumnezeu. În viaþa
Sfântului Ambrozie de Milan se
spune cã, odatã, ierarhul a fost
gãzduit de un oarecare bogat. Iar
sfântul vãzând avuþiile nemãsurate
ale aceluia, l-a întrebat dacã a fost
încercat vreodatã de vreo mâhnire.
– Nu, niciodatã, i-a rãspuns acela.
Bogãþiile mele se înmulþesc
necontenit, ogoarele îmi rodesc
mereu. Nu am simþit niciodatã
durere ºi nici vreo boalã nu m-a
cercetat. Atunci Sfântul a lãcrimat ºi
a spus însoþitorilor sãi:,, Pregãtiþi
trãsurile ca sã plecãm repede de
aici, fiindcã pe acesta nu l-a cercetat
Dumnezeu.
Continuare în pagina 5
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Furtul de lemne este aspru pedepsit
În ultima perioadã de timp se observã o activitate intensã în ceea ce priveºte aprovizionarea cu material lemnos pentru iarnã. Este foarte bine cã ne
gospodãrim dar, în acelaºi timp, trebuie sã respectãm
legea.
Vã aduc la cunoºtintã cã, în conformitate cu
prevederile art. 108 din legea 46/2008, este infracþiune
fapta de tãiere, rupere, distrugere, degradare ori
scoatere din rãdãcini, fãrã drept, de arbori, puieþi sau
lãstari din fondul forestier naþional ºi din vegetaþia
forestierã situatã pe terenuri din afarã acestuia, indiferent de forma de proprietate. La art. 110 este prevãzut
furtul de arbori doborâþi sau rupþi de fenomene naturale
ori de arbori, puieþi sau lãstari care au fost tãiaþi ori scoºi
din rãdãcini, din pãduri, perdele forestiere de protecþie,
din terenuri degradate care au fost ameliorate lucrãri de
împãdurire ºi din vegetaþie forestierã din afara fondului
forestier naþional .
De asemenea, Codul Silvic prevede ca proprietarii de pãdure sã asigure cu pazã padurea împotriva
tãierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, a
degradãrilor, a pãºunatului ºi a altor fapte pãgubitoare

pentru fondul forestier iar nerespectarea acestei prevederi este sancþionatã cu amendã.
Pentru a putea acoperi întreaga problematicã ºi
a putea interveni eficient, vã rog sã ne anunþaþi la
numãrul de telefon 0754.201.864 ( Serviciul de permanenþã).

ªEFUL SECÞIEI 5 POLIÞIE RURALÃ VOINEªTI
Insp
pector princip
pal de poliþie
Uþã Nicolae Gabrie

VIN SFINTELE SÃRBÃTORI DE IARNÃ!
Continuare din pagina 4
De îndatã ce au iesit în
drum, casa bogatului s-a scufundat.
Traiul bun al aceluia dovedea cã
Dumnezeu îl pãrãsise.(,,Lumina”
sept 2013).
Toate aceste învãþãturi pe
care le-am arãtat nu-ºi propun altceva decât sã vã “cutremure” puþin
viaþa ºi dacã e ceva în neregulã
încercaþi sã reveniþi la viaþa în
Hristos. ,,Atunci când nu ne mai
cutremurãm spiritul, îngãduie
Dumnnezeu câte un cutremur de
pãmânt pentru a ne reaminti de noi
ºi de El, de sufletele noastre
amorþite ºi, astfel sã facem mãcar
de fricã ceea ce ar trebui sã facem
în mod conºtient ºi de
bunãvoie(Gheorghe Butuc, Lumina.
Oct 2013)
Omul nu are la dispoziþie, ca
sã citez un poet, decât o clipã de

desãvârºire”. Este ºansa fiecãruia
sã transforme clipa(viaþa) în
veºnicie. Biserica nu este omorâtoare de oameni. ªi nici POSTUL.
Postul omoarã patimile. Postul din
convingere, nu cel ca dietã pentru
slãbit. ªi nu uitaþi de MILOSTENIE.
,,Credinþa fãrã fapte este moartã” ne
spune Sf. Apostol Pavel.
,,Existã mulþi oameni evlavioºi
(spune Patriarhul nostru Daniel) cu
inima curatã, care þin posturile, care
se roagã, dar care nu sunt milostivi.
Sunt evlaviosi, dar zgarciti. Aceºtia
au inima curatã, dar nu ºi bunã.
Hristos Domnul ne cere ca inima sã
fie curatã ºi bunã, sã fie sfântã ºi
milostivã…” („Lumina”. Oct 2013)
Cu toþii trebuie sã ne
întoarcem la Dumnezeu. El ne iartã
ºi ne primeºte ca pe „fiul risipitor”.
Sã avem grijã ca sãrbãtorile ce vin
sã fie în primul rând ale sufletului si
apoi ale trupului. Încercaþi Postul,

încercaþi sã vã apropiaþi de
Dumnezeu.
Opriþi motoarele tractoarelor
ºi cele de tãiat lemne în zi de sãrbãtoare! Doar clopotele bisericilor trebuie sã „tulbure” liniºtea satelor!
Vin sãrbãtorile de iarnã! Sã le trãiþi
aºa cum îi place lui Dumnezeu.
Drumul prin viaþã nu este uºor. Un
drum pe care ºi noi, la fel ca cei
dinainte, rãtãcitori prin acest secol
zbuciumat, trebuie sã-l strãbatem cu
Dumnezeu înainte!
Încheierea îi aparþine
Pãrintelui scriitor - Gala Galaction:
„Nu amâna hotararea cea bunã!
Domnul a mai îngãduit ºi anul
acesta smochinul cel neroditor,
aºteptând, mult milostiv roade de
aici înainte. Dã-i-le!”
Sã fiþi fericiti!

Pr. Vasile Dojanã- Voineºti 2013
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POVEªTI DESPRE NOI ªI VOI (NEªTI)

Teoria evaluãrii ºi practica notãrii
În procesul de învãþãmânt
evaluarea este un act didactic
complex - el mãsoarã, apreciazã ºi
decide(o notã) pentru rezultatele
ºcolare. Funcþiile evaluãrii sunt multiple: stimuleazã obþinerea performanþei, clasificã elevii, indicã nivelul
copilului ºi al clasei, ba chiar aratã ºi
la ce anume ar putea obþine performanþe în viitor. Evaluarea se poate
face la începutul anului ºcolar(evaluarea iniþialã), pe tot parcursul anului
(evaluarea continuã) ºi la sfârºit de
an (evaluarea finalã). Uneori evaluatorii sunt subiectivi(când fac apel la
intuiþie)sau obiectivi (când folosesc
tehnici mai precise). Copiii pot fi
evaluaþi prin probe orale, scrise,
practice, prin examene ºi concursuri.
Metodele de evaluare sunt
atât tradiþionale, precum chestionarea oralã ºi extemporalul, cât ºi
complementare - observarea sistematicã, referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, interenvaluarea.
ªi tot aºa, despre evaluare
s-ar putea scrie tratate întregi.
Mijlocul de informare asupra rezultatelor elevilor(rezultatul evaluãrii)
este NOTA. Aceasta se poate obþine

prin efort, prin conºtiinciozitate,
poate fi semnalul inteligenþei… sau
al hazardului.
Nota îi plaseazã pe copii fie
printre „fruntaºi’’, fie printre „codaºi’’.
Ultimii spun adesea cã dascãlii sunt
vinovaþi de eºecul lor deoarece sunt
incorecþi ºi subiectivi. Astfel Mãriasa Elevul nu-ºi asumã niciun rezultat
slab, el este genial ºi harnic, alþii
sunt vinovaþi pentru notele lui slabe.
Iar unii pãrinþi fac front comun cu
odoarele lor: aruncã toatã vina ºi
responsabilitatea în ograda ºcolii. E
mai simplu!
Totuºi cu „fruntaºii’’ se
schimbã situaþia. Aici nota, zecele, e
criteriul de bazã al dragostei ºi
mândriei pãrinteºti. Când în carnetul
lor de elev se strecoarã câte un
nouã e tragedie în familie.
Sã fie oare adevãrat cã
reuºesc în viaþã numai colecþionarii
de zeciuri? Oare numai ei ajung
savanþi, miniºtri, ambasadori,
preºedinþi, manageri sau „vipuri’’?
Complet fals! Einstein, de
exemplu, a fost un elev ºters, cu
rezultate slabe, lent în gândire.
ªi mai ºtiu cã dintre foºtii

„codaºi’’ s-au realizat în viaþã
sportivi, cântãreþi, patroni, chiar
preºedinþi. O explicaþie ne-o dã
Gardner în teoria lui despre
inteligenþele multiple. El susþine cã
unii elevi au talent la literaturã, alþii
la matematicã, alþii la chimie; unii
copii au voce ºi ureche muzicalã,
alþii iubesc animalele sau florile.
Acea calitate personalã a fiecãrui
copil trebuie descoperitã ºi dezvoltatã de familie. Iar copilul trebuie
iubit necondiþionat. Nu pentru note.
Nota mãsoarã doar o capacitate a
copilului. E drept cã în funcþie de
note elevul e admis la liceu. Dar ele,
notele nu sunt totul în viaþã.
Cele mai importante calitãþi
ale unui copil sunt sãnãtatea lui
fizicã ºi moralã ºi personalitatea
armonioasã.
În epoca pe care o trãim, în
tot acest iureº informaþional, elevii
(ca ºi dascãlii) trebuie sã fie capabili
sã înveþe, sã se dezveþe ºi sã înveþe
din nou.

Prof. Elena PÃDURE

Când ªcoala ºi Familia colaboreazã!
În septembrie 2011, Mãlãeru
Horaþiu elev la ªcoala Gimnazialã
Suduleni, pãºea pentru prima datã
în sala de antrenament a Clubului
Sportiv Târgoviºte, disciplina judo.
Era însoþit de fratele sãu mai mare
ºi de tatã. Prin muncã, dãruire, pasiune ºi înclinare spre acest sport, a
reuºit, ca în mai puþin de trei ani sã
obþinã centura Portocalie în limitele
categoriei 46 kg. La acest progres
se mai adaugã ºi un palmares de
invidiat pentru un începãtor: locul al
II-lea - Bucureºti-2012; locul I –
Piteºti-07.04.2013; locul al III-lea –
Deva-20.04.2013; locul al III-lea –
Drobeta Turnu Severin-30.08.2013.
În tot acest timp ªcoala nu a
fost lãsatã pe locul al doilea, Horaþiu
reuºind sã obþinã ºi rezultate bune
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la învãþãturã, dovadã stând menþiunea obþinutã la sfârºitul anului
ºcolar 2012-2013.
Anul acesta îl va încheia în
forþã, fiind selecþionat în Lotul

Naþional U15, participând la un stagiu de pregãtire centralizatã în luna
octombrie, la Poiana Braºov, de
unde nu s-a întors cu „mâna goalã”:
locul al III-lea – Târgu Mureº20.10.2013, ºi locul al II-lea –
Miercurea Ciuc-26.10.2013.
Desigur, ªcoala continuã sã
fie o prioritate pentru Horaþiu, la
finalul acestui an ºcolar va susþine
primul lui examen important:
Evaluarea Naþionalã, motiv pentru
care rezultatele de pânã acum sunt
o confirmare a interesului Familiei în
educaþia copilului. Mult succes în
continuare!

Prof. dr. Iurea Ionuþ
Prof. coord
donator ªcoala Gimnazialã
Sud
duleni
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Turneul Campionilor
- prima ediþie Sâmbãtã 09.11.2013, la
Cãminul Cultural Dragomireºti s-a
desfaºurat prima ediþie a competiþiei
de karate „Turneul Campionilor” – la
start aliniindu-se 62 de sportivi din
cele cinci secþii ale clubului Koryo:
Bucureºti, Voineºti, Targoviºte,
Rîncaciov ºi Dragomireºti.
Competiþia a fost organizatã
de CS Koryo Dragomireºti reprezentat de d-nul Viorel Marinoiu,
preºedinte ºi antrenor coordonator,
ºi Primaria Dragomireºti, reprezentatã prin d-nul primar ec. Dragoº
Vlãdulescu. Comisia de Arbitraj a
fost coordonatã de d-nul Cristian
Liciu, arbitru European de Shito
Ryu, iar serviciile medicale au fost
asigurate de d-nul doctor Voinea.
Sectia Voineºti a Clubului
Sportiv Koryo a participat cu 11
sportivi, reuºind obþinerea unor
medalii importante la cele doua
probe de kata ºi kumite.
Competiþia a fost una de
pregatire ºi verificare a sportivilor,
spune d-nul Viorel Marinoiu, înaintea Cupei Romaniei care a avut loc
în orasul Râmnicu Vâlcea în data de
17.11.2013. Sunt extrem de mulþumit de evoluþia sportivilor din
Voineºti ºi aº dori sã le mulþumesc
atât lor cât ºi pãrinþilor pentru implicarea în buna desfaºurare a competiþiei ºi nu în ultimul rând administraþiei publice locale , d-nului primar
Gabriel Sandu, care este aproape
de aceasta miºcare sportivã, de

clubul Koryo. De asemenea
mulþumesc d-nului viceprimar pentru
posibilitatea pe care ne-o oferã de a
publica în ziarul local realizarile ºi
rezultatele micilor karatiºti
voineºteni.
Cei care au luptat, s-au
comportat admirabil, fãcând cinste
clubului ºi karate-ului în general.
Rezultatele ne onoreazã dar ne ºi
obligã la o muncã susþinutã pentru a
putea evolua din punct de vedere
sportiv – încheie d-nul Viorel
Marinoiu, preºedintele clubului
Koryo.
Vã prezentãm câteva din
rezultatele obþinute de sportivii
noºtri: Ene Silviu – locul I kata (1213 ani), Ciocea Diana – locul II kata
(10-12 ani), Dîrstaru Camelia – locul
II kumite (9 ani), Comãnescu Alexia
– locul III kata (9 ani), Cocoº
Alexandru locul II kata (7-8 ani),
Nedelcu Alexandru – locul III kata
(7-8ani), Cristea Valentin – locul III
kata (8 ani), Mihãilã Eduard locul II
kumite (8-9 ani), Ene Gabriel – locul
III kata (12-13 ani), Motoiu Graþiela
– locul II kata (7-8 ani) si Dîrstaru
Silvia locul III kata (12-13 ani).
Vã reamintim cã antrenamentele secþiei Voineºti se
desfãºoarã la Cãminul Cultural din
localitate în zilele de luni ºi miercuri,
între orele 17:00-18:30. Aºteptãm
sã vã înscrieþi în familia karate-ului
voineºtean!

ÎÞI IUBEªTI COMUNA?
FI CETÃÞEAN RESPONSABIL!
 Desfundã-þi podeþul;
 Igienizeazã-þi ºanþul ºi spaþiul din
faþa proprietãþii;
Toaleteazã ºi vãruieºte stâlpii ºi
pomii din dreptul gospodãriei;
 Reparã-þi ºi igienizeazã-þi gardul;
 Nu arunca gunoaie pe spaþiul
public;
Noi, toþi ceilalþi, îþi mulþumim!

STARE CIVILÃ
22.10. 2013 - 19.11.2013

NÃSCUÞI
1. BOMBOLOIU
ALEXIA - MARIA
2. MEDREGA
COSTIN - EDUARD
3. DOBRE DIANA- NICOLETA
4. GLONÞU EDUARD - DÃNUÞ
5. STÃNICÃ RAREª - CIPRIAN
6. ANGHELESCU DANIELVALENTIN
7. TOADER FABIAN - ANDREI

Le dorim viaþã lungã
ºi fericitã!

CÃSÃTORII
1. CIUCIOIU BOGDAN IONUÞ ºi DUÞÃ IONELA RALUCA
2. ONCESCU ION ºi DUÞÃ
ELENA- LAVINIA

Casã de piatrã!

DECESE
1. TOMA VIORICA
2. TICA ION
3. DESPA NICULAE
Lotul de sportivi voineºteni
participanþi la Turneul Campionilor

Ene Silviu locul I kata

Dumnezeu sã-ii odihneascã!
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Grupul de Acþiune Localã (G.A.L)
,,Valea Ialomiþei’’, fruntaº la final de an
Poate mulþi dintre
dumneavoastrã vã întrebaþi de
ce am tot prezentat ºi am promovat în ultimul timp acest G.A.L .
Poate cã încã mai sunt mulþi cei
care nu cunosc ce înseamnã
GAL ºi nici la ce foloseºte el. De
aceea, am sã mai fac unele
precizãri, urmând principiul
„Repetitio est mater studiorum’’ .
Grupul de Acþiune Localã
(G.A.L.) Valea Ialomiþei este o
asociere între ºapte comune, un
parteneriat public-privat ce are
ca scop atragerea de fonduri
europene nerambursabile pentru
dezvoltarea ºi modernizarea
mediului rural. Din acest GAL fac
parte comunele ªotânga,
Aninoasa, Doiceºti, Vulcana-Bãi,
Vulcana Pandele, Pietrari ºi
Voineºti, precum ºi intreprinzãtori
(persoane fizice ºi juridice) din
aceste localitãþi.
Anul pe care ne pregãtim
sã-l încheiem putem spune cã a
fost unul fructuos pentru GAL ºi
membrii acestuia, reuºindu-se
atragerea unor sume importane
de bani europeni.
În prima sesiune (mai iulie 2013) au fost depuse un
numar de 27 de proiecte din care

au fost declarate eligibile 25 ºi
au fost selectate spre finanþare
un numar de 13 de proiecte.
Dintre cele 27 de proiecte în valoare totalã de 1.235.444 euro un
numar de 5 proiecte au avut ca
beneficiari întreprinzãtori din
comuna noastrã.
Cu ocazia celei de-a
doua sesiuni (septembrieoctombrie 2013)au mai fost
depuse un numãr de 14 proiecte
care au fost evaluate ºi înaintate
pentru selecþie ºi finanþare catre
O.J.P.D.R.P. (Oficiul Judetean
de Plati pentru Dezvoltare Ruralã
ºi Pescuit) Dâmboviþa. Dintre
acestea, un numãr de 6 proiecte
au ca beneficiari cetãþeni ai
comunei Voineºti.
A treia sesiune (noiembrie-decembrie 2013) a fost
deschisã cu câteva zile în urmã
ºi vizeazã atragerea ultimelor
fonduri rãmase neabsorbite din
bugetul de 2.850.000 euro alocat GAL-ului pentru Programul
2007-2013. Doresc sã precizez
faptul cã, începând din anul
2014, fondurile alocate acestui
GAL vor fi mult mai consistente.
Aºadar, toþi cei care doriþi
sã accesaþi fonduri europene

nerambursabile ºi îndepliniþi
condiþiile cerute nu ezitaþi sã contactaþi reprezentanþii GAL Valea
Ialomiþei.
Fondurile europene au
venit, dupã cum vedeþi sunt palpabile ºi vor veni în continuare.
Trebuie reþinut faptul cã aceºti
bani au menirea de a dezvolta
zona ruralã, satele ºi comunele
româneºti ºi pot fi accesate atât
de cãtre unitãþile administrativ
teritoriale cât ºi de sectorul privat. Condiþia principalã este
aceea de a fi membru în GAL .
În ceea ce priveºte avantajul nostru, al Primãriei Voineºti,
în acest GAL, vã putem spune
cã a fost depus un proiect ºi deja
au fost obþinute fondurile pentru
asfaltarea drumului DCL 67 din
satul Lunca.
Închei cu speranþa cã tot
mai mulþi dintre dumneavoastrã
veþi deveni interesaþi de acest
capitol numit GAL Valea Ialomiþei
ºi împreunã vom reuºi sã
devenim adevãraþi cetãþeni
europeni, trãind într-o comunã
europeanã.

Vicep
primar
Claudiu Popa

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!

