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SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

SSIISSTTEEMM CCEENNTTRRAALLIIZZAATT DDEE CCAANNAALLIIZZAARREE  
ÎÎNN SSAATTUULL VVOOIINNEEªªTTII,, OO  IINNVVEESSTTIIÞÞIIEE

VVIITTAALLÃÃ,, PPRROO-EEUURROOPPEEAANNÃÃ 
Dragii mmei

Acum am sã mã adresez, în acest
context,  locuitorilor satului Voineºti.
Dupã cum bine ºtiþi, în anul 2012,
localitatea Voineºti a beneficiat (fiind
ºi de aceastã datã o localitate de
frunte  de pe Valea Damboviþei) de
un proiect, dupã cum am spus, vital
pentru progresul, pentru bunãstarea
ºi viitorul acestei comunitãþi.

Accesarea de resurse financiare de
la bugetul de stat, prin Administraþia
Fondului de Mediu, în anul 2012, a
reprezentat încã  un pas important
în dezvoltarea localitãþii noastre.
Astfel, prin semnarea contractului de
finanþare cu Administraþia Fondului
de Mediu, a fost demarat proiectul
de realizarea a sistemului centralizat
de canalizare în satul Voineºti, cu o
valoare toatalã eligibilã de 4.100.000
lei, din care 95% finanþare de la
bugetul de stat ºi 5% finanþare de la
bugetul local al comunei Voineºti.

Proiectul constã în realizarea reþelei
de canalizare cu o lungime totalã de
7,8 km, din care  3,8 km reþea de
canalizare pe strada Principalã  ºi 4
km de reþea aferentã celorlalte strãzi
ale satului Voineºti ºi montarea unei
staþii  de epurare moderne în vechiul
amplasament. Contractul de 
execuþie a fost semnat în toamna
anului 2012 , lucrãrile fiind începute
încã de la finele anului 2012,
mergându-se în paralel cu lucrãri de
sãpãturã ºi introducere a þevilor de

canalizare, dar ºi cu lucrãri de 
construcþie ºi montare a modulului
de staþie de epurare. 

Din cauza lipsei fondurilor la
Ministerul Mediului dar ºi din cauza
condiþiilor meteo din timpul iernii,
care fãceau imposibilã  continuarea
lucrãrilor, acestea au fost sus-
pendate o perioadã, fiind reluate  în
luna martie  a acestui an, prin
demararea realizãrii reþelei de
canalizare pe ºoseaua principalã,
DN 72 A, apoi se vor continua cu
dotarea staþiei de epurare cu utila-
jele specifice  epurãrii ºi recirculãriii
apei astfel prelucrate. 

Estimez cã pânã la sfârºitul anului
lucrãrile  vor fi finalizate, în condiþiile
în care finanþarea de la Ministerul
Mediului va continua ca ºi în anul
2012.

Dragi voineºteni, vã reamintesc cã
orice investiþie presupune nu numai
un rezultat bun, un factor de progres
ºi un mod de viaþã decent, dar ºi
anumite sacrificii, rãbdare ºi, de ce
nu, un aport cetãþenesc la buna
desfãºurare a tuturor etapelor pe
care le impune o lucrare de o
asemenea anvergurã.   

Lucrãrile de introducere a þevilor de
canalizare necesitã sãpãturi ºi 
operaþiuni tehnologice fãcute în faþa
proprietãþilor dumneavoastrã, însã
pe domeniul public al comunei. Prin
urmare, deoarece pe acest spaþiu au

fost amplasate, de-a lungul timpului,
fie podeþe betonate, fie au fost 
plantaþi arbuºti ornamentali, la
momentul efectuãrii lucrãrilor de
canalizare, este posibil ca aceste
obstacole de pe domeniul public sã
fie momentan deranjate sau parþial
îndepãrate,  fiindcã nu existã altã
modalitate de îngropare a conductei,
conform proiectului tehnic întocmit
pentru aceastã investiþie. 

Constructorul,  prin contract, va
aduce terenul la starea iniþialã, însã
nu este de neglijat ºi aportul 
dumneavoastrã, în ceea ce priveºte
rãbdarea precum ºi  ajutorul dat la
unele activitãþi, dacã situaþia va
necesita acest lucru. 

La finalul intervenþiei mele,
mulþumesc încã o datã tuturor
cetãþenilor  comunei noastre pentru
întelegerea pe care ne-o vor  acorda
în vederea ducerii la bun sfârºit a
proiectelor demararate pentru comu-
na Voineºti ºi doresc sã  vã asigur
ca acestea vor continua  în toate
satele componente, în mãsura în
care vor exista posibilitãþi de
finanþare,  fie din fonduri externe
nerambursabile,  fie de la bugetul de
stat.  

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Cu ddeosebit rresppect,
pprimarul ddumneavoastrã

Sanddu GGabriel DDãnuþ
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Ghioceii, vvestitori
ai pprimãverii

Apariþii prea  plãpânde care cresc
dintr-un nimic,
Din a iernii amorþire, ies în frig ºi nu
ezitã,
Cu o dârzã îmbãrbãtare care vine
pic cu pic,
Strãlucind în frumuseþe, la vremea
cea potrivitã.

Deseori, ºi-apleacã fruntea, sub
zãpada mult prea rece,
Aºteptând o razã caldã din înalta
depãrtare,
La hotarul umbrii sumbre, ce cu
frigul se întrece,    
Visând la cãldura  blândã, din mult
prea doritul Soare.

Un simbol al reînvierii ºi speranþei
ce se naºte,
În trãirea lor firavã, ghioceii apar dis-
cret,
Simfonie a naturii care tonul ºi-l
cunoaºte,
Dând nuanþã împrejurimii, ca ºi
struna din concert.

Rapsodie a primaverii, gingaºã
tonalitate,
Ce pãtrunde-n fiinþa vie, stimulând
orice simþire,
Prin inocenþa culorii, excelând pe cât
se poate, 
În seva  enigmei vieþii, dupã a iernii
amorþire.

Creaturi mici, rezistente frigului cel
nemilos,
Curajoºi, cresc sau se avântã pe o
culme ce-i doboarã,
Fãrã grijã sau vre-o teamã, ghioceii-
n al lor folos,
ªtiu sigur cã au un scop: ‘fãrã ei,
nu-i  PRIMÃVARÃ!

Paraschiiva PProdan,
pensiionarã, 

Gemenea-BBrãtuleºtii

ªtii cce ttrebuie ssã cceri?

În faþa Lui Hristos nu se face nici o
deosebire a oamenilor - fie de
culoare a pielii, de sex, de avere, de
rang, clasã socialã, ci toþi sunt egali
cã fii ai aceluiaºi Pãrinte. Toþi suntem
creaþi dupã chipul ºi asemãnarea Lui
Dumnezeu. Pentru aceea,
Mântuitorul ne-a învãþat sã respec-
tãm viaþa aproapelui nostru, care
este orice om, sã-i preþuim libertatea,
liniºtea sufleteascã, drepturile mate-
riale ºi spirituale ºi mai ales sã nu
rãmânem nepãsãtori la nevoile lui
«Aceasta este porunca Mea cã sã vã
iubiþi unii pe alþii cum V-am iubit ºi
EU pe Voi» (IOAN XV – 12). Acest
lucru îl putem îndeplini numai dacã
suntem sub puterea ºi darul Lui
Dumnezeu, dacã ºtim sã ne
micºorãm, dacã ºtim sã ne pãzim cu
mintea, dacã ºtim sã  nimicim
rãutãþile din noi, abia atunci ajungem
la pace, la liniºte, la fericirea pe care
ne-o dã iubirea de Dumnezeu. Cei
ce pretind cã sunt credincioºi, dar
rãmân mai departe în pãcatele lor ºi
nu se întorc cu sufletul ºi din toatã
inima lor la un mod viatã total
îmbunãtãþit din punct de vedere
moral, nu se ridicã la un nivel spiritu-
al corespunzãtor dreptei credinþe. Ei
nu sunt credincioºi adevãraþi, pentru
cã nu se lasã însufleþiþi  de Duhul lui
Dumnezeu. Rãtãcesc pentru cã nu
cunosc învãþãturile Lui Dumnezeu în
viaþa lor. În acest sens ºi mai ales în
aceasta perioadã a Sfântului ºi
Marelui Post al Patimilor Domnului,
auzim rostindu-se la Sfintele Slujbe
ºi Sfintele Biserici, rugãciunea
Sfântului Efrem Sirul, rugãciune pe
care Sfântul ne-a lãsat-o încã din
vea-cul IV. Ea cuprinde învãþãturi
asupra cãrora e bine sã luãm
aminte. Cu ajutorul ei ne îndreptãm
gândul cãtre Dumnezeu ºi îl numim
Stãpân: «Doamne ºi Stãpânul vieþii
mele». Lui ne rugãm sã facã ceva,
sã nu îngãduie sã avem ceva ce nu
trebuie unui creºtin: «nu-mi da mie
duhul trândãviei». De ce? Pentru cã

viata creºtinã e o viaþã activã, în care
omul se angajeazã pozitiv ºi ne
cheamã la împlinirea binelui. În acest
sens, Sfântul Ioan Iacob Nazevitul în
cunoscuta-i poezie „O, Om!” spune:

„„OO oomm!! CCee mmaaii rrããssppuunnddeerrii aaii,,
DDee ttoott ccee ffaaccii ppee lluummee
DDee ttoott ccee ssppuuii pprriinn ssccrriiss ssaauu ggrraaii
DDee ppiillddee ccee llaa aallþþiiii ddaaii,,
CCããccii eeaa mmeerreeuu sspprree iiaadd ssaauu rraaii,,
PPee mmuullþþii oo ssãã-ii îînnddrruummee””..

Deoarece trândãvia duce la lene,
care este un mare pãcat ºi este
vecinã cu îngrijorarea, cerem de la
Dumnezeu sã ni se ia «duhul grijii de
multe», sã avem gândul la
Dumnezeu, sã-i slujim ºi slujindu-i sã
ne facem datoria de creºtin în toatã
vremea. Nu-mi da mie Doamne ºi
Stãpâne al vieþii mele «iubirea de
stãpânire» ci fã-mã smerit, pune-mã
la dispoziþia celor ce au nevoie de
mine, de ajutorul meu. Pe lângã
toate acestea nu-mi da Doamne nici
«duhul grãirii în deºert» pentru cã
foarte multe necazuri apar între
oameni din cauza vorbei multe ºi
fãrã rost.

„„AAii ssppuuss oo vvoorrbbãã,, vvoorrbbaa ttaa,,
MMeerrggâânndd ddiinn gguurrãã îînn gguurrãã
VVaa vveesseellii ssaauu vvaa-îînnttrriissttaa
RRooddiinndd ssããmmâânnþþaa ppuussãã-nn eeaa
DDee ddrraaggoossttee ssaauu uurrãã““,, 
ssppuunnee SSffâânnttuull IIooaann IIaaccoobb..

Trebuie menþionat aici cã Dumnezeu
nu ne dã astfel de „duhuri” ci ne ajutã
ca noi sã nu fim stãpâniþi de ele, ci în
locul acestora cerem de la
Dumnezeu sã fim conduºi în viaþã de
«Duhul curãþiei», ce ne curãþã sufle-
tul ºi trupul de patimi sã ne dãruiascã
«duhul gândului  smerit» deoarece
omul e o fiinþã raþionalã care
gândeºte.

(Continuare îîn ppagina 33)

„„AAcceeaassttaa ee rreelliiggiiaa nnooaassttrrãã,, ssãã ffiimm ccuurraaþþii,, îînn ffaaþþaa lluuii
DDuummnneezzeeuu,, ssãã cceerrcceettããmm ppee cceeii nneeppuuttiinncciiooººii ººii ssãã nnee

ppããzziimm nneeîînnttiinnaaþþii  îînn aacceeaassttãã lluummee”” 
((IIAACCOOVV –– II –– 2266 –– 2277))
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ªtii cce ttrebuie ssã cceri?
CCoonnttiinnuuaarree ddiinn ppaaggiinnaa 22

Gândirea stã la rãdãcina tuturor
manifestãrilor din viaþa omului.
Cuvintele sunt o arãtare a gân-
durilor. De multe ori, oamenii sunt
mulþumiþi cã gândurile lor rele nu
pot fi cunoscute de altcineva, dar ar
trebui sã ne rãmânã în minte ºi în
cunoºtinþa faptului cã Dumnezeu
ne cunoaºte gândurile, ºi ca atare
sã gândim ce-i place Lui.
««CCee ggrriijjãã ttrreebbuuiiee ssãã ppuuii
ÎÎnn vviiaaþþaa ttaa,, îînn ttooaattãã,,
CCããccii ggâânndduull ccaarree-ll ssccrriiii ssaauu ssppuuii
SS-aa dduuss îînn vveeccii ººii nnuu-ll aadduunnii
ªªii vveeii ccuulleeggee rrooaaddaa lluuii
OOrrii vviiuu oorrii mmoorrtt ooddaattãã»»

Mai cerem sã ne dea «duhul
rãbdãrii» pentru cã rãbdarea ne
trebuie nu numai atunci când avem
de suferit ceva din afarã sau
dinãuntru, ci ºi când trebuie sã ne
depãºim pe noi înºine, când pos-
tim, când împlinim anumite virtuþi,
când ne angajãm la o muncã
susþinutã. ªi mai cerem ceva: sã ne
dãruiascã «duhul dragostei».
Dragostea e porunca de  cãpetenie
a Mântuitorului Iisus Hristos (IOAN
XV–13), care  a pus-o lege de
temelie la lumea nouã pe care voia
s-o rezideascã ºi s-o mântuiascã.
În sens pozitiv, dragostea se face
tuturor toate. Dragostea ia de braþ
ºi stã de vorbã cu cel dispreþuit,

poartã poverile celor mai slabi, sfã-
tuieºte în bine pe cel ce e gata sã
cadã în ispitã, saturã pe cel
flãmând, îmbracã pe cel gol,
cerceteazã pe cel bolnav. (MATEI
XXV – 35-36). Sã fim iubitori de
Dumnezeu ºi de oameni. Aºa
Doamne Împãrate, «dãruieºte-mi
sã-mi vãd greºelile mele ºi sã nu
osândesc pe fratele meu». De ce?
Pentru cã de cele mai multe ori,
suntem porniþi sã vedem doar
greºelile celor din jur, sã-i judecãm
fãrã milã, sã-i osândim aspru.
Dacã reuºim sã ne schimbãm în
bine, sã fim mai buni, mai iertãtori,
ar fi un lucru extraordinar pentru
noi ºi pentru semenii noºtri. Nu ne-
am mai permite sã vorbim ce nu se
cuvine, nu ne-am mai cleveti, nu
ne-am mai permite sã ne judecãm
unii pe alþii, ci am cãuta sã facem
lucruri ºi fapte ce ar aduce liniºte,
mulþumire care i-ar apropia pe
oameni, le-ar face viaþa mai
uºoarã, mai seninã, mai luminatã,
mai apropiatã de Dumnezeu.
««TTrrããiieeººttii oo vviiaaþþãã,, vviiaaþþaa ttaa,,
EE uunnaa,, nnuummaaii uunnaa,,
OOrriiccuumm þþii-oo ffii,, ttoott nnuu uuiittaa
CCuumm þþii-oo ttrrããiieeººttii,, vveeii ccââººttiiggaa
OOrrii bbuuccuurriiii îînn vveeccii pprriinn eeaa
OOrrii ppllâânnss ppee ttoottddeeaauunnaa»»
((SSffâânnttuull IIooaann IIaaccoobb))

PPrr.. JJooiiþþaarruu MMiihhaaiill
PPaarroohhiiee VVooiinneeººttii

D’ale ggemenenilor…
Adesea spunem: ”Ce mã intere-
seazã pe mine ce se întâmplã în
jurul meu (în lume, în þarã, în local-
itate etc)?” E firesc sã mã întreb
fiindcã astfel pot sã mã uit liniºtit la
soarele de-afarã, s-adorm calm în
fiecare noapte, deoarece am fãcut
ºi eu ceva ca lucrurile din jurul meu
sã meargã. Mândria de a fi  eu sin-
gurul reper al universului mã
urmãreºte altfel, zi ºi noapte, ºi-mi
întunecã ziua, mã face sã caut
“soarele” în toiul nopþii – nu mã lasã
sã dorm. Se pare cã “mândria” este

un sentiment mai adevãrat decât
oricare altul; îþi ºtirbeste curajul de
a privi drept, te face steril. Dacã am
înlãtura “mândria”, dacã am învãþa
sã nu mai triºãm (chiar si pe noi
înºine ne triºãm) am realiza ceva
durabil. Realitatea e mult mai grea,
mai complexã ºi mai apãsãtoare.
Am avea ºansa de a nu trãi zadar-
nic ºi totul ar fi o mãsurã a logicii ºi
mora-litãþii: binele.

PPrrooff.. EElleennaa MMããnneessccuu

POVESTI DDESPRE NNOI ªªi VVOI(NEªTI)

Ecourile ssimulãrii
Evaluãrii NNaþionale
Citim în presã ºi auzim la ºtiri cã învãþãmân-
tul românesc este la pãmânt. Cauza invocatã
– un cerc vicios repetat obsesiv: lipsa unui
buget corespunzãtor, lipsa profesorilor moti-
vaþi, lipsa interesului din partea elevilor,
dezinteresul pãrinþilor, programa supraaglo-
merata ºi învechitã, inexistenþa locurilor de
muncã, incertitudinea viitorului adolescentu-
lui…

Toate aceste lipsuri coloreazã în negru chipul
educaþiei româneºti ºi o condamnã, parcã, la
un eºec iremediabil.

Totuºi, dincolo de aceste cliºee, în ºcoalã,
printre copii (”la firul ierbii” cum spune o
zicalã) descoperi cã existã ºi alte nuanþe mai
vesele, realizate de dascãli cu vocaþie (nu
doar furnizori de servicii de educaþie) ºi de
elevi entuziasmaþi ºi silitori (nu doar bãtãuºi ºi
iubitori de licori bahice)

În consecinþã, rezultatele simulãrii Evaluãrii
Naþionale au fost (în ºcolile din comuna
Voineºti) ca ºi în întreaga Românie colorate
în alb-negru.

La nivel de þarã promovabilitatea a fost de
48,8%, iar în Dâmboviþa – 42,3%. Judeþul
nostru s-a situat pe locul 35 la nivel naþional.
ªi în Voineºti, ºi în judeþ, ºi în þarã procentul
de promovabilitate a fost între 40% ºi 50%. 

De asemenea, notele de la limba românã au
fost ceva mai mari decât cele de la matema-
ticã. Pânã aici, nimic nou sub soare.

Simularea rãmâne, totuºi, un sistem de
alarmã ºi pentru elevi ºi pentru profesori. Mai
ales pentru elevii care vâneazã liceele bune.
De aceea, lunile urmãtoare sunt decisive –
acum trebuie lucrat intens, individual, în scris.
Profesorii au fãcut planuri remediale ºi le-au
anunþat elevilor.

S-au fãcut ºedinþe cu pãrinþii ºi elevii ºi s-au
analizat  lucrãrile ºi cauzele greºelilor. Un
lucru e cert, totuºi: dacã în februarie  unii copii
au obþinut nota 9, înseamnã cã se poate.
Deci, spor la învãþãturã, copiilor ºi… în pomi-
culturã pãrinþilor.

PPrrooff.. EElleennaa PPããdduurree
SSccooaallaa VVooiinneeººttii
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AArrttaa ccoonnvviieeþþuuiirriiii

Aparent simplã ºi evident
necesarã în cadrul relaþiilor umane,
arta convieþuirii îºi gãseºte tot mai
greu loc de exprimare în angoasa
ºi tensiunea lumii de astãzi.

Convieþuirea înseamnã a
trãi împreunã, a trãi laolaltã cu alþi
oameni, cu animalele, cu plantele,
cu mediul înconjurãtor, cu timpul
istoric ºi prezentul ºi înainte de
toate cu sine însuºi.

Prin capacitatea de a ne
raporta armonios la lumea încon-
jurãtoare reuºim sã ne gãsim un
loc în lume si sã ne realizãm ca
fiinþe umane.

Convieþuirea este o artã
deoarece fiecare individ uman,
chiar dacã beneficiazã de bunele
exemple oferite de generaþiile 
trecute, ca ºi de contemporanii lui,
trebuie sã-ºi descopere propriul
mod de a trãi ºi de a se afirma.

În toate vremurile oamenii
au nãzuit spre ameliorarea condiþiei
lor. Societatea trãieºte în noi, dar si
prin noi. Economia, politica, cultura,
ºtiinþa, literatura, arta, învãþãmân-
tul, familia, se judecã nu numai în
perspectiva istoricã ºi socialã, ci ºi
prin prisma vieþii cotidiene a oame-
nilor, cu toate problemele lor intime,
personale, materiale ce le
marcheazã conºtiinta, caracterul ºi
comportamentul.

Sã încercãm sã ajutãm
oamenii sã se îniteleagã între ei,
omul sã înteleagã societatea ºi
devenirea ei, iar aceasta la rândul
ei sã înþeleagã omul ºi sã-l ridice.

Cum legea reprezintã un
act de voinþã al statului, prin care
se „impun“ cetãþenilor anumite 
reguli obligatorii de comportare,
normele morale exprimã anumite
cerinþe pe care societatea le 
„recomandã“ în privinþa comporta-

mentului individului sau grupului
social.

Bunul simþ, buna cuviinþa 
ºi comportamentul civilizat în 
societate nu pot fi separate de
moralitate, cãci o conduitã
frumoasã este ºi moralã ºi ceea ce
este moral este ºi frumos.

Astfel, socotim cã morali-
tatea, cinstea ºi corectitudinea 
fundamenteazã atitudinea omului în
relaþiile sociale ºi definesc ceea ce
numim demnitatea umanã.

O altã componentã ce ar
trebui sã cuprindã majoritatea 
regulilor simple de comportament
în societate este politeþea. Am
putea numi politeþea drept 
„permanenta atenþie acordatã celor
din jur“, „arta de a fi plãcut celor din
jur“ sau „respectarea demnitãþii
tuturor, începând ºi terminând cu a
ta însuþi“.

Politeþea, „moneda de
schimb“ a relaþiilor zilnice în toate
împrejurãrile, platforma comuna de
înþelegere ºi bunãvoinþã, implicã:
omenie, simþul dreptãþii, simþul 
frumosului, tact, bun simt, decenþã
sau cum spune o vorbã a noastrã
„cei ºapte ani de acasã“.

Un om politicos este un om
stãpân pe purtarea ºi pe reacþiile
sale, sigur de el, miscandu-se liber,
dezinvolt. Nesiguranþa ºi timiditatea
îºi au de cele mai multe ori originea
în nerecunoaºterea regulilor de
politeþe. Sã nu ne sfiim sã ne
cerem scuze atunci când suntem
vinovaþi, sã recunoaºtem faptele
fãrã ocoliºuri. Sã ascultãm povaþa
datã de cel cu fire argintii la tâmple,
sã avem rãbdare faþã de cei tineri.

O regulã de bazã a soci-
etãþii este cuprinsã în proverbul:
„Ce þie nu-þi place, altuia nu-i face!“.
Toate acestea se aplica oriunde, 

acasã, pe stradã, in autobuz, în
magazine, la serviciu, la 
cinematograf, alãturi de prieteni, de
necunoscuþi, în facultate sau în
uzinã, pe ºantier, la cantinã, la
teatru sau la petrecere, în familie ºi
chiar în stricta intimitate.

În orice loc bunul simþ 
trebuie sã fie nelipsit. A fi om
înseamnã, în primul rând, a te
purta omeneºte cu semenii tãi, a-i 
respecta.

Demnitatea umanã,
preþuirea semenilor noºtri, ocrotirea
femeilor ºi copiilor, a vârstnicilor ºi
a suferinzilor impun înfranarea
actelor de nepoliteþe flagrantã.

Un om bun ºi corect nu
poate rãmane indiferent la ceea ce
se întâmplã în jurul sãu. Interveniþi
pretutindeni ºi condamnaþi în primul
rând prin atitudinea dumneavoastrã
orice act necivilizat, începând cu
cel mai nevinovat ºi sfârsind cu
grosolania cea mai agresivã.

Fiþi solidari cu oamenii
politicoºi sau care sunt puºi în 
situaþia de a apãra politeþea.

Atitudinea colectivã este 
cea mai convingãtoare, cãutaþi
atmosfera de înþelegere, de 
civilitate, de solidaritate cu cei
corecþi, iar faþã de cei care cu bunã
ºtiinþã ºi cu rea voinþã se abat de la
purtarea civilizatã, fermitatea este
justificatã ºi necesarã.

Psiholog 
Diana GGeorgiana SSavu
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CCuurrããþþeenniiaa eessttee aappaannaajjuull ooaammeenniilloorr ggoossppooddaarrii
Aºa cum ºtim cu toþii, locuitorii
comunei Voineºti sunt caracterizaþi de
spiritul gospodãresc mai mult decît
cetãþenii altor comunitãþi, mai ales cã
a început perioada de pregãtire a
terenurilor pentru agriculturã dar ºi
apropierea  Sfintei Sãrbãtori Pascale.

În anii anteriori am întâlnit numeroase
situaþii în care cetãþenii au aruncat
gunoiul în diverse zone ale localitãþii.
De asemenea, au dat foc la miriºte, la
resturi vegetale ºi menajere, focuri ce
au fost lãsate nesupravegheate ºi 
astfel s-au extins la livezi sau bunuri,
care au fost afectate, sau, din cauza
fumului creat, a fost afectatã circulaþia
pe drumulul naþional.

Prin urmare, vã prezint acum princi-
palele aspecte legislative prevãzute de
Ordonanþa de Urgenþã nr. 195 din
22.12.2005 privind protecþia mediului,
pentru a fi cunoscute de dumneavoas-
trã ºi a fi respectate. 

Art. 996 pprevede uurmãtoarele ssancþiuni:

1. Persoane fizice de la 3.000-6.000
lei, persoane juridice 25.000-50.000 lei 

- obligaþia proprietarilor ºi deþinãtorilor
de terenuri cu titlu sau fãrã titlu, de a
nu arde miriºtile, stuful, tufãriºurile
sau vegetaþia ierboasã, fãrã acceptul
autoritãþii competente pentru protecþia
mediului ºi fãrã informarea în prealabil
a serviciilor publice comunitare pentru
situaþii de urgenþã;
- obligaþia persoanelor fizice de a nu
deversa în apele de suprafaþã sau
subterane ape uzate, fecaloid mena-
jere;

2. Persoane fizice de la 5.000-10.000
lei, persoane juridice 30.000-60.000 lei 
- obligaþia persoanelor fizice ºi juridice
de a nu produce poluarea apelor de
suprafaþã prin spãlarea de obiecte,
produse, ambalaje, materiale;
- obligaþia de a nu deversa în apele de
suprafaþã sau subterane ape uzate,
fecaloid, menajere;
- obligatia de a nu arunca si de a nu
depozita pe maluri, in albiile râurilor,
apele de suprafaþã ºi în zonele umede
deºeuri de orice fel;
- obligaþia de a nu introduce în apele
de suprafaþã ºi în zonele umede 
substanþe explozive, tensiune elec-
tricã, narcotice sau alte substanþe 

periculoase;

Tot specific pentru aceastã perioadã
este folosirea tractoarelor ºi remorcilor
care nu au fost înmatriculate sau
înregistrate la Primãria Voineºti ºi cu
care circulaþi pe drumurile publice. În
ultima perioadã de timp, au fost 
depistaþi trei cetãþeni care conduceau
tractoare neînregistrate ºi faþã de care
s-au întocmit dosare penale. Pentru a
evita astfel de momente, neplãcute vã
rugãm sã vã adresaþi instituþiilor 
competente. 

Pentru a putea acoperi întreaga prob-
lematicã ºi a interveni eficient, vã rog
sã ne anunþaþi la numãrul de telefon
0754.201.864.

În final vã doresc sã fiþi sãnãtoºi, cu
putere de muncã ºi sã aveþi
Sãrbãtorile Pascale pline de luminã ºi
fericire! 

IInnssppeeccttoorr pprriinncciippaall ddee ppoolliiþþiiee
UUþþaa NNiiccoollaaee GGaabbrriieell

ªªEEFFUULL SSEECCÞÞIIEEII 55 PPOOLLIIÞÞIIEE RRUURRAALLÃÃ
VVOOIINNEEªªTTII

Jandarmeria ººi GGarda dde MMediu vvor ccolabora
pentru ccombaterea ffaptelor aantisociale îîn

domeniul pprotecþiei mmediului
Jandarmeria Românã ºi Garda Naþionalã de Mediu

au semnat un nou protocol de colaborare între cele douã
instituþii cu scopul desfãºurãrii de acþiuni în comun pentru
prevenirea ºi combaterea faptelor antisociale în domeniul
protecþiei mediului înconjurãtor.

În contextul atribuþiilor stabilite prin lege, Grupa de
Jandarmi Voineºti participã împreunã cu lucrãtorii din cadrul
Gãrzii Naþionale de Mediu, prin acþiuni punctuale la
supravegherea, controlul ºi asigurarea protecþiei mediului
precum ºi la limitarea ºi înlãturarea consecinþelor dezas-
trelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe.

Grupa de Jandarmi Voineºti face un apel la cetãþenii
comunei pentru a diminua degradarea mediului, în special

albiile râului Dâmboviþa ºi pârâul Raul Alb, prin aruncarea
deºeurilor menajere precum ºi a celor rezultate în urma
curãþirii pomilor fructiferi.

Jandarmii din cadrul grupei vor acþiona pe raza
comunei pentru identificarea ºi sancþionarea persoanelor
care comit astfel de fapte în conformitate cu OUG 195/2005
cu amendã de la 3.000-6.000 lei pentru persoane fizice ºi cu
amendã de la 25.000-50.000 lei pentru persoane juridice.

CCuu ddeeoosseebbiitt rreessppeecctt,,
SSlltt..  MMaatteeeessccuu SSiillvviiuu

CCoommaannddaanntt  GGJJSSAAPP  VVooiinneeººttii
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DE DDRAGUL TTÃU
De ddragul TTãu aau sscris ººi aalþii
De ddragul TTau îîþi sscriu ººi eeu,
Meriþi cca ssã-þþi sslujesc IIsuse
Cã eeºti MMântuitorul mmeu.

De ddragul TTãu ccânt ttoata zziua
De ttot cce vvãd ccã AAi ccreat,
De ddragul TTãu ººi dde iiubirea 
Cu ccare MM-aai rrãscumpãrat.

De ddragul TTãu ººi pprin ccredinþã
Eu rrugãciuni mmereu-þþi rridic,
Te-aaºtept ccu iinima ccuratã
De ddragul TTãu ccã mm-aai iiubit.

De ddragul TTãu ccitim ccuvântul
ªi ppe oogorul TTãu llucrãm,
De ddragul TTãu nne dducem CCrucea 
Cu zzeci dde ddemoni nne lluptãm.

De ddragul TTãu tte-aaºteptãm aatâta
Ce ssãrbãtoare-aatunci vva ffi,
Când uuºa hharului ss-oo îînchide 
Iar TTu ppe nnori nne vvei rrãpi.

De ddragul TTãu aatunci lla TTatãl
Ne-ii pprezenta MMire iiubit,
Cu-aai nnoºti iiubiþi vvom ssta lla mmasã
De ddragul nnostru TTe-aai jjertfit.

Ne vvei sschimba îîn hhaine aalbe
Cununi dde aaur vvom ppurta,
ªi-nn ffaþa ttronului dde hhar
De ddragul TTãu ppe vveci iiþi vvom ccânta!

Din ggurã ººi nnu dde ddragul TTãu îîþi ccântã
lumea
Cã dde CCrãciun îîn iiesle TTe-aai nnãscut,
ªi-aapoi ccã-nn VVinerea dde PPaºti, mmai
spune,
Pe-oo CCruce lla ccare sse îînchinã ººi nnu
Þie,
C-aai ffost IIubitul nnostru rrãstignit.

Dar ddacã nnu TTe nnaºti ººi-nn aa llor iinimi
ªi ccã ppentru llumea ttoatã AAi mmurit,
Ajunge ffiecare-nn ffaþa tta lla MMarea
Judecatã
Ca ppãcãtos, nnepocãit, nnemântuit.

Daniel PPoppescu
Com. VVoineºti, 

sat GGemenea-BBrãtuleºti

VVooiinneeººtteenniiii,, ccaammppiioonnii
jjuuddeeþþeennii llaa kkaarraattee

Sâmbãtã 23 februarie 2014, 
la Sala sporturilor din oraºul Fieni,
s-a desfãºurat prima ediþie a
Campionatului Judetean de Karate
Shito-Ryu, la care au participat 9
cluburi dâmboviþene cu un numãr
de 225 de sportivi. Competiþia a
fost organizatã de cãtre Asociaþia
Judeþeanã de Karate Dâmboviþa în
colaborare cu Clubul Sportiv
Kidava Pucioasa ºi Primãria Fieni.
Clubul Sportiv Koryo Dragomireºti
a deplasat la Fieni un lot format din
28 de sportivi printre care ºi 9
sportivi din secþia Koryo Voineºti.
Dupã un concurs
care a durat 8 ore,
sportivii CS Koryo
secþia Voineºti au
obþinut 3 medalii de
aur ºi tot atatea titluri
de Campioni Judeþeni,
pentru sportivii Cristea
Valentin,
Nedelcu
Alexandru 
ºi Mihãilã
Eduard la
proba
kumite,
douã medalii
de argint ºi
titlul de
Vicecampioni
Judeþeni pentru
Ciocea Diana ºi Ene Silviu, ºi trei
medalii de bronz pentru Neguþ
Rebeca, Cocoº Alexandru ºi
Motoiu Graþiela. 
Suntem pe un trend ascendent -
spune antrenorul CS Koryo, d-nul
Viorel Marinoiu - munca depusã la
antrenamente fiind evidentã în
comportamentul sportivilor, care 
au obþinut locuri onorante în 
ierarhia practicanþilor de karate 
din judeþul Damboviþa. Rezultatele
sunt bune, dar munca la 
anternamente trebuie intensificatã
deoarece urmeazã competiþii mult

mai grele de nivel naþional la care
trebuie sã facem faþã cu succes.
„Sunt convins ca lotul voineºtean
de karate a înþeles cã aceste 
rezultate îi onoreazã dar îi ºi obligã,
ceea ce se traduce prin mai multã

muncã ºi 
concentrare la

antrenamente
garanþie a unei
evoluþii bune ºi
rezultate
peste 
aºteptãri la

competiþiile
urmãtoare“, încheie

d-nul Viorel
Marinoiu.

Nu trebuie
uitat ajutorul

pe care Primãria
Voineºti, reprezen-

tatã de d-nul primar
Sandu Gabriel, îl
acordã micilor 
karateca, punând la

dispoziþia clubului
sala de antrenament

din incinta Cãminului
Cultural ,,Rodica Bujor’’ din

localitate. Multe mulþumiri ºi ziarului
local din Voineºti, în special d-nului
viceprimar Popa Claudiu, pentru
mediatizarea activitaþii de karate
din comunã. 
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CÃSÃTORII

DECESE

NÃSCUÞI
1. BOSTAN  ANDREI-
ALEX

ÎÎii ddoorriimm vviiaaþþãã
lluunnggãã ººii ffeerriicciittãã!!

1. PRODAN  CLAUDIU -
MIHAI ºi ILINA AMALIA – RALUCA
2. LOVIªTEANU TOMA ºi  
STANCIU  MARIA - RAMONA

LLaa ddoorriimm „„CCaassãã ddee ppiiaattrrãã““!!

STARE CCIVILÃ
2211..0022.. 22001144 - 2200..0033..22001144

Telefoane:
0723.142.661 –– PPrimar 

0723.142.662 –– VViceprimar 
0245.679.324 –– PPrimãrie, RRelaþii ccu

publicul
Fax: 

0245.679.450 
Adresa: 

Voineºti, sstr.Principalã, nnr.145
e-mmail:

consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa wweb:

www.primarievoinesti.ro

1. TUDOR  ANGELICA
2. PETRE  CONSTANTIN
3. IANCU  STERE
4. NECULA SOLOMON

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii 
ooddiihhnneeaassccãã!!

Bãieþii iiubesc ffotbalul,
fetele iiubesc ffotbaliºtii

Nu e un mister cã Voineºtiul
dispune de o populaþie iubitoare de
frumos, de oameni care îmbinã
armonios lucrul cu relaxarea, insti-
tuind astfel o comunitate modernã în
care sunt încurajate toate activitãþile
specifice lumii civilizate.

Unul dintre acestea este
sportul, principalul panaceu împotri-
va stersului provocat de viaþa agi-
tatã a zilelelor noastre. ªi, cum în
comuna noastrã sunt mulþi iubitori 
ai sportului cu balonul rotund, am
considerat oportunã înfiinþarea unei
echipe de fotbal care sã aducã 
laolaltã cei mai talentaþi tineri din
zonã, oferindu-le posibilitatea de a
demonstra ºi cultiva calitaþile
sportive.

Echipa noastrã, „Viitorul
Voineºti”, activeazã în Liga a ºasea,
disputându-ºi meciurile duminica pe
stadionul din Voineºti. 

Lotul formaþiei noastre
cuprinde urmãtorii jucãtori: Dragoº
Ciulu, Adrian Oprea,  Alexandru
Iosifescu, Traian Cãlinescu, Viorel
Pietrãreanu, George Dedu, Mihai
Matei, Marius Bobocel, Adrian
Bãlãºoiu, Vlad Ionþã, Marius Manea,
Albert Necula, Rãzvan Stroe,
Alexandru Nãlbea, Cãtãlin
Radulescu, Liviu Petrescu. Bogdan
Stan, Valentin Negut, Aristotel
Pradlian, Cãtãlin Dojanã, Cosmin
Dinu.

În acestã lunã, echipa 
noastrã va juca cu Gloria Mãneºti,
FCM 2 Târgoviºte, Valea Voievozilor
ºi Voinþa 2 Pietroºiþa. 

Echipa” din afara terenului
este formatã din Rãzvan Stroe,
Dragos Ciulu, Adrian Oprea ºi
Alexandru Iosifescu. 

Vã aaºteptãm dduminica lla mmeci!

BBUULLEETTIINN DDEE AAVVEERRTTIIZZAARREE
NNrr.. 55 ddiinn 2211..0033..22001144

Condiþiile climatice din ultimele zile
au favorizat apariþia ºi dezvoltarea
dãunãtorului/bolii: gãrgãriþa florilor
de mãr, diferiþi dãunãtori, fãinare tr.I,
care pot cauza pierderi importante
la culturile: MÃR
Pentru prevenire ºi combatere se
recomandã executarea tratamentu-
lui, numai pe parcelele pe care s-au
realizat urmatoarele condiþii:
- 10-15 % dezmugurit
- prezenþa adulþilor în coroana
pomilor
Folosiþi unul din amestecurile de mai
jos, dupã caz:
- Actara 25 WG+ 0,01 %( 0,15
kg/ha) + Thiovit Jet 80 WG+
0,3%(4,5 kg/ha
- Calypso 480 SC- 0,02%(0,3 l/ha +
Kumulus DF + 0,3% (4,5 kg /ha)º

Tratamentul se aplicã la 4-5 zile de
la întrunirea condiþiilor. La cultura de
mãrse iau în calcul 1500 litri apa/ha. 
În conformitate cu prevederile
legale, respectiv Ordinul comun nr.
45/1991 al Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, 1786/TB/1991 al
Departamentului pentru
Administraþie Localã ºi 127/1991 al
Asociaþiei Crescãtorilor de albine din
România privind unele mãsuri 
pentru protecþia familiilor de albine
împotriva intoxicaþiilor cu produse
pentru protecþia plantelor (pesticide),
veþi lua toate mãsurile ce cã revin,
mai ales în perioada de ’’înflorire’’
pentru a asigura protecþia familiilor
de albine împotriva intoxicaþiilor cu
produse de protecþia plantelor.   

Întocmit, iing. ªªerban VVictoria
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Draggii cciitiitorii, llunã dde llunã nne-aam sstrãduiit ººii sse ppare ccã aam rreuºiit ssã vvã aaducem îîn ccase iinformaþiiii ppe ccare lle cconsiide-
rãm ppertiinente, uutiile ssau cchiiar vvaloroase. MMarcãm lluna aaceasta nnumãrul 660 aal „„Gazeteii dde VVoiineºtii“ ººii ppãºiim îîntr-aal
ºaselea aan dde aactiiviitate „„ggazetãreascã’’ nneîîntreruptã. BBiineîînþeles ccã ttoatã zzbaterea nnoastrã aar ffii ffost îîn zzadar ffãrã
aportul ccolaboratoriilor nnoºtrii „„diiscreþii“, ccãrora lle aaducem ppe aaceastã ccale mmiiii dde mmulþumiirii. VVom ccontiinua ssã vvã
iinformãm aatâta ttiimp ccât ddumneavoastrã vveþii ffii iinteresaþii dde cceea cce sse îîntâmplã îîn llocaliitatea nnoastrã ººii nne vvom ooprii
doar ccând vvom cconstata ccã GGazeta nnu mmaii ttrezeºte iinteresul nniimãnuii. AAm ssã vvã ssupun aatenþiieii, dde aaceastã ddatã,  ddouã
subiiecte ppe ccare lle cconsiider iimportante ººii dde aactualiitate.

O altã problemã cu care ne
confruntãm zi de zi este lipsa locurilor
de muncã la nivel naþional, judeþean
ºi local, dar mai ales, lipsa de expe-
rienþã a candidaþilor, pe care mai toþi
angajatorii o constatã. Cunoaºtem cu
toþii cã prima întrebare pe care o
pune un angajator, dupã ce studiazã
dosarul candidatului este: „Ce ºtii sã
faci?“ ªi rãspunsurile sunt variate,
dar nu concrete.  Din acest motiv, la
iniþiativa domnului primar Sandu
Gabriel Dãnuþ, în urmãtoarea
perioadã, se va derula în cadrul
Primãriei Voineºti un proiect ce are
ca scop atragerea tinerilor din comu-
na noastrã în vederea pregãtirii lor
profesionale în domeniul adminis-

traþiei publice. Concret, Primãria
Voineºti este interersatã de colabo-
rare, în regim de voluntariat (conform
legii 195/2001), cu tineri absolvenþi
de studii superioare, care sã-ºi
desfãºoare activitatea alãturi de
funcþionarii din primãrie, în diverse
compartimente ºi servicii. Fiind un
serviciu neremunerat, condiþiile de
lucru vor fi stabilite în momentul
încheierii contractului de voluntariat,
cu respectarea legilor în vigoare  pre-
cum ºi a regulamentului de ordine
interioarã. Aºadar, cei interesaþi sunt
asteptaþi la Ghiºeul Unic din cadrul
Primariei Voineºti pentru a depune
un dosar care va cuprinde, în prima
fazã, un curricullum vitae (CV) ºi o

copie dupã actul de identitate. CV-
urile depuse pânã la data de 30
aprilie 2014  vor fi studiate ºi se vor
stabili interviuri, urmând încheierea
unui contract de voluntariat indivi-
dual. La finalul contractului, voluntarii
vor primi un document care sã ateste
experienþa dobânditã. 

Am speranþa cã vom avea o colabo-
rare reciproc avantajoasã în cadrul
celor douã proiecte propuse ºi vã
urez tuturor o primãvarã liniºtitã ºi un
Paºte fericit alãturi de cei dragi.  

Cu ddeosebiitã cconsiideraþiie,
Viicepriimar CClaudiiu PPopa

Venirea primãverii înseamnã pentru toþi începutul acþiu-
nilor de igienizare ºi înfrumuseþare a holdelor,  a
gospodãriilor ºi a locuinþelor iar pentru noi reluarea activ-
itãþilor de înfrumuseþare a comunei. În aceastã primã-
varã, ne propunem sã continuãm ceea ce anul trecut s-a
dovedit a fi un real succes, proiectul derulat sub sloganul
„ªi mie îmi pasã de localitatea mea”.  Campania se va
desfãºura între 25 martie ºi 30 aprilie, sub coordonarea
subsemnatului - viceprimar Popa Claudiu ºi a consilieru-
lui de urbanism - Gavrilã Camelia. 
Pentru eficientizarea campaniei, Primãria va realiza un
parteneriat cu ºcolile de pe teritoriul localitãþii, cu Liceul
Tehnologic Voineºti, cu toate bisericile, cu Biroul de
Poliþie, cu Grupa de Jandarmi, cu Staþiunea Pomicolã ºi
cu agenþii economici, care, pe lângã curãþenia în incinta
obiectivelor proprii, vor igieniza ºi domeniul public al
comunei Voineºti.  Am speranþa cã efortul nostru va fi
sprijinit ºi de cãtre comunitatea localã, atât prin acþiuni
concrete, cât mai ales prin pãstrarea curãþeniei ºi
renunþarea la unele obiceiuri antisociale ºi anticivice de
aruncare a diferitelor deºeuri pe domeniul public sau pe
cursurile râurilor. De fapt, ideea desfãºurãrii curãþeniei de
primãvarã sub egida unei campanii are tocmai acest scop
de a responsabiliza opinia publicã, prin implicarea cât mai
multor cetãþeni care, dupã efortul personal depus, sã dev-
inã mai atenþi la ceea ce înseamnã protejarea mediului
înconjurãtor.

Ne dorim o campanie de succes ºi tocmai de aceea,
stimaþi voineºteni, venim în faþa  dumneavoastrã cu
urmãtoarele solicitãri:

Asiguraþi decolmatarea rigolelor din faþa proprietãþilor
dumneavoastrã;

Vãruiþi capetele de poduri ºi stâlpii existenþi pe dome-
niul public;

Nu aruncaþi gunoiul sau resturi vegetale pe domeniul
public sau privat al localitãþii;

Pãstraþi în stare  de folosinþã ºi nu degradaþi coºurile de
gunoi stradale existente

Nu folosiþi rigolele sau canalele deschise, pentru scurg-
erea apelor fecaloid-menajere sau a apelor cu conþinut
toxic;

Nu degradaþi mediul natural sau amenajat prin depoz-
itãri necontrolate de deºeuri de orice fel;

Nu plantaþi arbori pe domeniul public ºi nu împrejmuiþi
cu  gãrduleþe domeniul public;

Nu depozitaþi materiale de construcþii ºi agregate
minerale în fata locuinþei pe domeniul public;

Toaletaþi arborii a cãror coroana împiedicã traficul pe
domeniul public.

Sunt convins cã eforturile fiecãruia dintre noi nu vor fi
deosebite, dar rezultatele nu se vor lãsa aºteptate. 
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