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SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

AAssffaalltt îînn ssaattuull LLuunnccaa.. CCoonnttrraaccttuull
ddee ffiinnaannþþaarree aa ffoosstt sseemmnnaatt

Dragii mei, locuitori ai comunei
Voineºti, mã adresez dumnea-
voastrã cu un cãlduros „Hristos a
înviat“ ºi „ La mulþi ani“! 

Am decis sã vã informez în aceastã
ediþie a „Gazetei de Voineºti“ cu
privire la stadiul proiectului de 
modernizare a drumului din satul
Lunca. Lucrãrile presupun asfaltarea
DCL 67 - strada Principalã din satul
Lunca, cu o lungime care se va
moderniza de 1,04 km ºi o lãþime a
drumului de 4 metri, cu amenajarea
prin asfaltare a drumurilor laterale
pe o lungime de 25 de metri.
ªanþurile amenajate de o parte ºi
de alta a drumului vor avea o
lungime totalã de 380 metri liniari.
Valoarea proiectului, respectiv a
lucrãrilor de modernizare prin
asfaltare, este de 596.878,92 lei,
bani proveniþi din finanþare 
nerambursabilã prin Programul
Naþional de Dezvoltare Regionalã,
prin Grupul de Acþiune Localã Valea
Ialomiþei, la care comuna Voineºti
este membru fondator. Lucrãrile au
urmãrit aducerea sistemului rutier la
parametrii tehnici corespunzãtori
categoriei strãzii, asigurându-se
condiþii mai bune de transport, deci,
o îmbunãtãþire a siguranþei în 
circulaþia auto, în raport cu situaþia
existentã, asigurarea scurgerii
apelor pluviale în condiþii cât mai
bune,  drenarea apelor pluviale ºi
evacuarea lor în afara zonei pericu-
loase pentru drum prin sistemul de
rigole din beton, montarea unui
podeþ tubular ºi realizarea de
accese dalate în curþi pentru 93 de

gospodãrii. Ca urmare a derulãrii
procedurilor de achiziþie publicã de
atribuire a contractului de execuþie
lucrãri, au depus oferte pentru 
execuþia lucrãrilor trei ofertanþi, iar
comisia de evaluare din cadrul
Primãriei Voineºti l-a selectat pe cel
care întrunea toate condiþiile legale
pentru realizarea lucrãrii. Deoarece
a fost depusa contestaþie la Consiliul
Naþional de Soluþionare a
Contestaþiilor Bucureºti, de cãtre un
ofertant respins de cãtre noi, a fost
nevoie sã aºteptam 20 de zile 
pentru soluþionarea acesteia de
cãtre Consiliu. Ca urmare a deciziei
CNSC, ofertantul selectat de cãtre
Primãria Voineºti a fost considerat
cel câºtigãtor al procedurii, comuna
Voineºti având câºtig de cauzã faþã
de contestaþia depusã.

Prin urmare, în data de 25 aprilie
2014, s-a semnat contractul de
lucrãri  cu firma câºtigãtoare ºi se va

emite ordinul de începere a lucrãrilor
în cel mult ºapte zile de la semnarea
contractului.

Dragii mei, vom demara efectiv
lucrãrile de asfaltare la începutul
lunii mai, iar durata de execuþie va fi
de cinci luni, estimez, în concluzie,
cã cel mai târziu la sfârºitul lunii
septembrie - începutul lunii
octombrie, se vor finaliza lucrãrile de
asfaltare a drumului comunal DCL
67 - strada Principalã, în satul
Lunca.

Dragi voineºteni, vã asigur cã astfel
de proiecte vor continua în locali-
tatea noastrã pânã când vor fi 
asfaltate toate drumurile comunale
din întreaga localitate.

Cu mmult rrespect, 
priimarul ddumneavoastrã

Gabriiel DDãnuþ SSandu



Condiþiile climatice din ultimele zile au favorizat apariþia
ºi dezvoltarea dãunatorului/bolii: viespea mãrului, molia
pieliþei, insecte minatoare, omizi defoliatoare, afide,
rapãn tr. III, fãinare tr. IV, monilioza, care poate/pot
cauza pierderi importante la culturile: MÃR.
Pentru prevenire ºi combatere se recomandã exe-
cutarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au
realizat urmãtoarele condiþii:
- tratament de siguranþã dupã înflorit, când 10 – 15% din
flori au început sã-ºi scuture petalele;
- condiþii optime de temperaturã ºi precipitaþii;
Folosiþi unul din amestecurile de mai jos, dupã caz:
- ACTARA 25WG – 0.01% + SCORE – 0.015 % +
BRAVO 500SC – 0.25%;
- INSEGAR 25WG – 0.04%  + CHORUS 75 WG –
0,02% + FOLPAN 80WDG – 0.15%;
- KARATE ZEON – 0.015% + FLINT PLUS – 0.125%;
- FASTAC 10EC – 0.02% + CHORUS 50WG – 0,03% +
DITHANE M45 – 0,2%;
- CALYPSO 480 SC – 0,02% + CLARINET – 0.1% +
ANTRACOL 70WP – 0.25%;
- AFFIRM – 0.2% + TOPAS 100 EC – 0.02% + MER-
PAN 50WP – 0.25%

Tratamentul se va aplica în fenofazã 10 – 15% flori cu
petale scuturate.
Pentru protecþia mediului înconjurãtor luaþi toate
mãsurile ce se impun, respectaþi cu stricteþe frazele de
risc înscrise pe ambalajul produselor de protecþia
plantelor.
Având în vedere începerea sezonului apicol activ, se
impune necesitatea asigurãrii protecþiei familiilor de
albine împotriva intoxicaþiilor cu pesticide.
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 (pesti-
cide), veþi lua toate mãsurile ce vã revin, mai ales în
perioada de “înflorire” pentru a asigura protecþia famili-
ilor de albine împotriva intoxicaþiilor cu produse de pro-
tecþia plantelor.  

Întocmiit,
iingg. ªªerban VViictoriia
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BULETIN 
DE AAVERTIZARE

Stimaþi cetãþeni, 

În zilele de 02 ºi 03 mai 2014, în comu-
na Voineºti se va desfãºura Campania
de mediu Mini colectare DEEE „Locul
deºeurilor nu este în casã!“, organizatã
ºi finanþatã de cãtre Asociaþia Româna
pentru Reciclare-RoRec.

Scopul acþiunii este acela de a colecta
aparatele electrice, electronice ºi elec-
trocasnice uzate sau deteriorate, din
gospodãriile populaþiei sau de la agenþii
economici.

Pentru orice frigider predat veþi primi
bonuri valorice de 40 lei, pentru orice
maºinã de spalat veþi primi bonuri 
valorice de 20 lei, iar pentru celelalte
aparate veþi primi cupoane care vor
participa la o tombolã cu premii, tot în
aparate electrice, electronice sau 
electrocasnice. 

Pentru ddetaliiii vvã pputeþii aadresa lla nnr. dde
telefon 00724.379.242, NNiicolae NNiicolae -
reprezentant RRoRec DDâmboviiþa ssau
0723.142.662, PPopa CClaudiiu - vviiceprii-
mar ccomuna VVoiineºtii.

TRIMITE DEªEURILE LA
PLIMBARE ªI PARTICIPÃ

LA TOMBOLÃ!

ANUNÞ
Începând cu 23 aprilie
2014, Camera Agricolã
Judeþeanã Dâmboviþa,
redeschide Centrul local de
consultanþã în localitatea
Voineºti.

Sediul centrului se aflã la
Staþiunea Pomicolã
Voineºti, consultantul local
fiind domnul Olaru Traian
Mihai - telefon 0724 045
882.

Program de lucru:
Luni, Miercuri, Joi: 08-12
birou; 12-16 teren.

Diirector
Camera AAggriicolã JJudeþeanã

Ingg. IIon OOprea
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GGaazzeettaa ddee VVooiinneeººttii

ÎÎNNVVIIEERREEAA DDOOMMNNUULLUUII
- MMaarreeaa ssããrrbbããttooaarree aa ssuufflleettuulluuii - 

Învierea Domnului este cea
mai mare sãrbãtoare a creºtinismu-
lui, dogma fundamentalã a credinþei
creºtine. Este o sãrbãtoare a
bucuriei depline, a luminii divine, a
comuniunii, a sufletului. În noaptea
Învierii creºtinii se bucurã de o stare
deosebitã, de o pãrtãºie specialã cu
semenii ºi cu Dumnezeu.

Pe de o parte, aceastã
bucurie amestecatã cu o uimire
desãvârºitã o putem percepe cel
mai bine privind cu atenþie la douã
din icoanele ortodoxiei ºi anume
cele care se numesc „Coborârea de
pe Cruce“ ºi „Plângerea de îngro-
pare“. De ce aceasta? Pentru cã nu
putem înþelege deplin bucuria uceni-
cilor fãrã a cunoaºte drama lor, fãrã
a pãtrunde în atmosfera acelor zile
întunecate, când „Mirele s-a luat de
la ei“.

Pe de altã parte, Învierea
este bucuria sufletului. E bucuria
prin excelenþã, pentru cã e bucuria
eternã ºi deplinã. De aceea, în
noaptea Învierii nimeni nu ar trebui
sã fie trist. Nimeni nu ar trebui sa
plangã. Cãci toate motivele de
întristare apar acum fãrã însemnã-
tate faþã de biruirea morþii.

Învãþãtura centralã ºi
temelia religiei creºtine este, fãrã
îndoialã, Învierea Domnului. De
aceea, Apostolul Pavel spune:
„Dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã
este atunci propovãduirea noastrã,
zadarnicã ºi credinþa voastrã“ (I Cor.
15, 14). 

Fãrã Înviere n-ar fi fost nici
altar, nici preoþi, nici credinþã, iar
botezul nu ar fi avut nici o semnifi-
caþie.

Majoritatea creºtinilor accep-
tã taina Învierii, L-au primit pe Iisus
ca mântuitor personal, dar puþini
sunt cei care ºi vieþuiesc creºtineºte,
care îl iau drept model în viaþã pe
Hristos. În schimb, sunt mulþi

oameni care nu acceptã adevãrurile
Învierii, iar unii dintre acestia, în spe-
cial iudeii, nici nu vor sã comunice
pe aceasta temã.

Ori, Învierea este, fãrã doar
ºi poate, un fapt istoric, real ºi irevo-
cabil, o siguranþã absolutã a
creºtinilor cã Iisus a murit, luând cu
El pãcatele lumii, a înviat ºi este în
Ceruri de-a dreapta Tatãlui.  Învierea
devine temelia de nezdruncinat, pia-
tra de temelie a unei noi concepþii
despre lume ºi viaþã, sâmburele viu
din care s-a nãscut uriaºul copac al
creºtinãtãþii în lume. 

Învierea Domnului ne
dãruieºte, o victorie asupra pãcãtului
dar ºi o biruinþã asupra morþii insãºi.
Mai mult, aceasta mare taina ne
aduce la o stare harica de traire cu
Dumnezeu care este fara de pacat
si fara de moarte. Cu Hristos, noi

pasim in vesnicie!
Aºadar, Învierea Domnului

este, prin excelenþã, acela al îndum-
nezeirii naturii noastre omeneºti ºi al
participãrii trupului nostru trecãtor la
bunurile veºnice, mai presus de fire,
o cãlãtorie în lumina launtricã a
sufletelor noastre, iar în viziunea
unor pãrinþi ai Bisericii nu e altceva
decât „o trãire a luminii dumnezeieºti
ºi o pregustare a Împãrãþiei
Cerurilor, o transfigurare anticipatã”.
Este acel «faþã cãtre faþã» îndreptat
spre eternitate, când “Dumnezeu
coboarã în suflet, iar sufletul urcã la
Dumnezeu“.

Hristos aa ÎÎnviat!

Preot - SStroe MMihail AAlin
Parohia OOnceºti
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MMoottttoo:   
“Sã nu-i educãm pe copiii noºtri pentru lumea
de azi. Aceastã lume nu va mai exista când ei
vor fi mari ºi nimic nu ne permite sã ºtim cum
va fi lumea lor. Atunci sã-i învãþãm sã se
adapteze“.                  

Maria Montessori

În luna mai, Grãdiniþa Izvoarele gãzduieºte un eveni-
ment foarte important cu ocazia „Cercului pedagogic al
educatoarelor” având ca temã: „Activitãþi de tip outdoor-
posibilitãþi de organizare cu preºcolarii”.

Porþile grãdiniþei sunt deschise pentru toate educa-
toarele de pe Valea Damboviþei (42 educatoare) unde
vom schimba impresii despre cum am aplicat activitãþile
de tip outdoor  împreunã cu preºcolarii ºi ce impact au
avut acestea asupra lor.

“Educaþia de tip outdoor”  defineºte o formã organiza-
tã de învãþãmânt care îl pregãteºte pe copil pentru viaþã
ºi care se desfãºoarã în aer liber. Activitãþile educaþiei
de tip outdoor se desfãºoarã întotdeauna în naturã ºi nu
au ca finalitate rezultatele palpabile (diplomã,atestate),
ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor.

Acest tip de eucaþie m-a dus cu gândul la ceva
asemãnãtor cu educaþia conceputã de marele pedagog
Loriz Malaguzzi, unde copilul are “100 de limbaje “ de a
se exprima.

Deoarece am  participat la un schimb de experienþã în
Italia, în toamna anului 2013, la Centrul Internaþional de
Culturã „Lorizz Malaguzzi“, Reggio Emilia, am descope-
rit un alt tip de  educaþie bazat pe învãþarea prin
descoperire a copilului, având ca material didactic  în
special material din naturã.

Astfel cã împreunã cu preºcolarii Grãdiniþei Izvoarele
am desfãºurat în aer liber activitãþi ce þin de Întâlnirea
de dimineaþã (Prezenþa, Calendarul naturii, Salutul) 
vizitând „Copacul adoptat” de preºcolari, care se
numeºte „Copacul Constantin Voicu“, dupã numele 
poetului satului Izvoarele.

În cadrul temei proiectului „Animale domestice “, cât ºi
a temei activitãþii „La fermã”, am organizat ,,Activitãþi
liber alese”(ALA. I)  în curtea grãdiniþei. Am profitat de o
zi plinã de soare ºi ne-am folosit de materiale din
naturã: fân, coceni, cãrãmizi. Astfel preºcolarii au 
construit trei cãsuþe, una dinpaie, a doua din coceni ºi
cea de-a treia din cãrãmizi (conform poveºtii “Cei trei
purceluºi”). Copiii au fost foarte încântaþi ºi la activitatea
de Educaþie plasticã, atunci când ei au pictat animalele
domestice pe pietre. Dupã aceea au desfãºurat  un joc
de miºcare (ALA. II ) - „Hranã  pentru animale” unde au
realizat o întrecere sportivã transportând greutãþi, adicã
gãletuºe cu boabe de porumb, grâu, tãrâþe.

La final au organizat un “Carnaval al animalelor
domestice”, îmbrãcaþi cu pelerine de diferite culori ºi
purtând mãºti în cadrul : “Dramatizare - Cei trei
purceluºi”.

Activitatea în aer liber a fost un adevãrat succes,
copiii au primit animãluþe din ciocolatã de la Zâna
Animalelor Domestice, pentru cã s-au descurcat foarte
bine ºi astfel toþi  s-au distrat pe cinste!

Prof. IInvãþãmânt PPreºcolar OOprescu EElena
GPN IIzvoarele

Educaþia dde ttip 
outdoor îîn

Grãdiniþa IIzvoarele
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ATENÞIE, TTRECEM LA AMENZI!
În nnoaptea dde vvineri 118 aaprilie 22014,
chiar îîn ttimpul sslujbei dde PProhod, îîn
satul GGemenea-BBrãtuleºti aa aavut lloc
un iincident ccare sse pputea ssolda ccu
mari ppagube mmateriale ssau cchiar ccu
victime. DDoar fforþa ddivinã ss-aa oopus…

Grãmezi imense de ramuri, proven-
ite de la tãierile pomilor fructiferi, au
blocat podul  peste acest pârâu, iar
apa a inundat douã gospodarii de o

parte ºi de alta a cursului. Cauza a
fost neglijenþa cetãþenilor sau mai
bine zis reaua intenþie a unora.
Dintr-un control ulterior, al unei
comisii din cadrul Primariei Voinesti,
a rezultat faptul cã pe majoritatea
terenurilor sau proprietãþilor riverane
pâraului Valea Mare existã depozite
de ramuri ºi resturi vegetale, arun-
cate în albie sau  în apropierea
acesteia. 

Facem un apel de urgenþã la toþi
deþinãtorii de  suprafeþe de teren în
imediata apropiere a pârâului Valea
Mare: Pânã la data de 5 mai 2014
aveþi obligaþia sã eliberaþi albia ºi
malul albiei cãtre proprietãþi pe o
lãþime de minim 50 metri, în caz
contrar  veþi fi sancþionaþi cu amenzi
cuprinse între 1.000 ºi 10.000 lei
conform Legii apelor nr 107/1996
(modificatã ºi actualizatã în 2007). 

Toþi suntem ,,exilaþi’’ pe-acest
pamânt ºi trebuie sã fim conºtienþi
cã suntem constrânºi  de timp ºi de
materie.  Sufletul rãmâne liber atâta
timp cât mintea îl urmeazã nu pentru
a sluji materia , ci pentru a se 
lumina. Se spune cã omul a fost
fãcut bun, dar s-a transformat pentru
cã slãbiciunile materiale l-au 
subjugat; ºi-a uitat mãsura, ºi-a

întunecat privirea; ºi-a negat 
originile; a crescut material, dar a
apus spiritual. Captivat de iluzii omul
a descoperitt ,,raiul pe pãmânt’’, a
slujit lucrarea mâinilor sale, a urmat
descoperirile minþii sale. Pentru
toate acestea s-a considerat
Atotputernic ºi s-a vãzut pe sine mai
presus de orice uitând cã dincolo de
el existã Dumnezeu.

Pentru cã ne aflãm în preajma 
sãrbãtorilor de Paºte, prilej cu care
ar trebui sã ne apropiem de
Dumnezeu, sã lãsãm ambiþiile 
materiale ºi sã ne îngrijim de suflet.
Sã urmãm îndemnul Bisericii,  sã ne
cãutãm pe noi înºine, sã cãutãm ºi
sã luãm Luminã cãci aºa vom fi 
fericiþi.

Prof. MMãnescu EElena

D’ALE GEMENENILOR

În ttrecerea ggrãbitã pprin llume ccãtre vveci

În trecerea grãbitã prin lume cãtre veci,
Fã-þi timp, mãcar o clipã, sã vezi pe unde treci!
Fã-þi timp sã vezi durerea ºi lacrima arzând,
Fã-þi timp sã poþi, cu mila, sã le alini, trecând.
Fã-þi timp pentru-adevãruri ºi adânciri în vis,
Fã-þi timp pentru cântare cu sufletul deschis,
Fã-þi timp sã vezi pãdurea, s-asculþi lâng-un izvor,
Fã-þi timp s-auzi ce spune o floare, un cocor.
Fã-þi timp s-aºtepþi din urmã când mergi cu slãbãnogi,
Fã-þi timp pe-un munte, seara, stând singur sã te rogi,
Fã-þi timp sã stai cu mama ºi tatãl tãu bãtrâni,
Fã-þi timp de-o vorbã bunã ºi-o coajã pentru câini.
Fã-þi timp sã stai aproape de cei iubiþi, voios,
Fã-þi timp sã fii ºi-al casei în slujba lui Cristos,
Fã-þi timp sã guºti frumseþea din tot ce e curat,
Fã-þi timp, cãci eºti de taine ºi lumi înconjurat.

Fã-þi timp de rugãciune, de post ºi meditãri,
Fã-þi timp de cercetarea de fraþi ºi de-adunãri,
Fã-þi timp ºi-adunã-þi zilnic din toate câte-un pic,
Fã-þi timp, cãci viaþa trece ºi când nu faci nimic.
Fã-þi timp lângã Cuvântul lui Dumnezeu sã stai,
Fã-þi timp, cãci toate-acestea au pentru tine-un grai,
Fã-þi timp s-asculþi la toate, din toate sã înveþi,
Fã-þi timp sã dai vieþii ºi morþii tale preþ.
Fã-þi timp acum, cã-n urmã zadarnic ai sã plângi;
Comoara risipitã a vieþii n-o mai strângi.
Sã luãm seama sã umblãm nu ca niºte neînþelepþi, ci ca
niºte întelepþi cãci zilele sunt asa cum sunt!

Preluatã ººi aaddapptatã
dde BBrumaru TToma ddin VVoineºti

dduppã ,,,Fã-þþi ttimpp’’ –– RRuddyardd KKippling
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Atenþie lla mmodificãrile llegislative 
pe llinie dde ppoliþie rrutierã

Odatã cu intrarea în vigoare a noului
cod penal  ºi cod de procedurã
penalã, infracþiunile la regimul circu-
laþiei pe drumurile publice au fost
inserate în prevederile codului penal
astfel:

Art. 334 - Punerea în circulaþie sau
conducerea unui vehicul neînmatri-
culat (se pedepseºte de la unu la 3
ani sau cu amendã);
Art. 335 - Conducerea unui vehicul
fãrã permis de conducere (se
pedepseºte cu închisoare de la unu
la 5 ani);
Art. 336 - Conducerea unui vehicul
sub influenþa alcoolului sau a altor
substanþe (se pedepseºte cu
închisoare de la unu la 5 ani sau cu
amendã);
Art. 337 - Refuzul sau sustragerea
de la prelevarea de mostre biolo-
gice (se pedepseºte cu închisoare

de la unu la 5 ani );
Art. 338 - Pãrãsirea locului acciden-
tului ori modificarea sau stergerea
urmelor acestuia(se pedepseºte cu
închisoare de la 2 la 7 ani);
Art. 339 - Împiedicarea sau îngre-
unarea circulaþiei pe drumurile publi-
ce (se pedepseºte cu închisoare de
la 3 luni la 2 ani sau cu amendã);
Art. 340 - Nerespectarea atribuþiilor
privind verificarea tehnicã ori efectu-
area reparaþiilor (se pedepseºte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendã);
Art. 341 - Efectuarea de lucrãri
neautorizate în zona drumului (se
pedepseºte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendã).

Ca titlu de noutate vã aduc la
cunoºtinþã cã tractorul  de peste
4.250 kg trebuie sã fie condus de
cãtre persoane ce deþin permis cu

categoria C, E sau TR. De aseme-
nea, ansamblul de vehicule  format
dintr-un tractor de peste 4.250 kg ºi
o remorcã de peste 750 kg trebuie
sã fie condus cu permis  având una
din categoriile menþionate mai sus.
În caz contrar, organele de poliþie
vor întocmi dosar penal. Similar se
va proceda în cazul depistãrii con-
ducãtorilor de mopede care nu deþin
permis de conducere pentru  una
din categoriile B, C sau D . 

Pentru a putea acoperi întreaga
problematicã ºi a putea interveni 
eficient vã rog sã ne anunþaþi la
numãrul de telefon 0754.201.864.

Inspector ppriinciipal dde ppoliiþiie
Uþã NNiicolae GGabriiel,

ªEFUL SSECÞIEI 55 PPOLIÞIE
RURAALÃ VVOINEªTI

SSTTUUDDIIII UUNNIIVVEERRSSIITTAARREE DDEE LLIICCEENNÞÞÃÃ -
îînnvvããþþããmmâânntt ZZII//IIDD
- înscrieri în perioada 7- 30 iulie la sediul
facultãþii
- afiºarea rezultatelor 31 iulie
Orarul pentru desfãºurarea înscrierii:
Luni - Vineri: orele 09 – 17 
Sambatã: 09 – 12

Încheierea contractelor va avea loc în
perioada 1 - 31 august, pentru candidaþii
declaraþi  admiºi. 

În cazul necesitãþii organizãrii unei a II-a
sesiuni a concursului de admitere, aceasta
se va desfãºura astfel:
- înscrieri în perioada 4– 20 septembrie;
- afiºarea rezultatelor 21 septembrie.

LLIISSTTAA AACCTTEELLOORR NNEECCEESSAARREE PPEENNTTRRUU
ÎÎNNSSCCRRIIEERREE
1. cerere de înscriere tip; 
2. diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentã, în original sau copie legaliza-
tã; 
3. foaia matricolã în original sau copie
legalizatã;
4. certificatul de naºtere, în copie legaliza-
tã; 
5. copie CI;   
6. adeverinþã medicalã tip;   
7. trei fotografii tip CI; 
8. chitanþa reprezentând achitarea taxei de
înscriere;
9. certificat de cãsãtorie, în copie legaliza-
tã (dacã este cazul);  
10. dosar plic.* Admiterea se face pe bazã de examen

de admitere. Media generalã de admitere
a candidaþilor înscriºi va rezulta din media
examenului de  bacalaureat - pondere
100%

- UUnniivveerrssiittaatteeaa ddee ªªttiiiinnþþee EEccoonnoommiiccee - 
ADMITERE 2014 - UUVT

CCrriitteerriiii ddee ddeeppaarrttaajjaarree::
1. Nota la disciplina Limba ºi Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat; 
2. Nota la disciplina specifica profilului (proba a 2-a) la examenul de bacalaureat



GGaazzeettaa ddee VVooiinneeººttiiNNrr.. 6611 aapprriilliiee 22001144

ppaaggiinnaa 77

CÃSÃTORII

DECESE

NÃSCUÞI
1. ONCIOIU DAVID –
MIHAI
2.PÎRVU PATRICIA –
IOANA

ÎÎii ddoorriimm vviiaaþþãã lluunnggãã 
ººii ffeerriicciittãã!!

1. ALDEA IONUÞ  ºi 
CIORTAN ANA - MARIA

LLaa ddoorriimm „„CCaassãã ddee ppiiaattrrãã““!!

STARE CCIVILÃ
2200..0033.. 22001144 - 1177..0044..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

Nu eezitati ssã nne ccontactaþi ppentru
rezolvarea  ooricãrei pprobleme
legate dde aadministraþia llocalã. 

1. GRIGORESCU  
NECULAE
2. DINU  CECILIA

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii 
ooddiihhnneeaassccãã!!

NU-MMI DDERANJA...
PÂRLOAGA!

* Acesta nu este un pamflet , aºa cã deci ºi prin
urmare, nici nu trebuie tratat ca atare.

De când m-am logodit cu munca, 
nu prea mai am timp de stat la
taclale.  Dar, îmi mai dau în stambã
câteodatã. ªi, stând la poveºti, mi-a
spus cineva un lucru care ar fi pãcat
sã nu fie menþionat. Zicea el cã 
într-o bunã zi, vorbind cu Altcineva,
i-ar fi spus acel Altcineva cã existã
un teren, între Antenele Radio de la
Voineºti ºi Lunca Câmpului de la
Izvoare, lãsat PÂRLOAGÃ, pe 
jumãtatea terenului s-a fãcut un
drum de-a binelea, iar pe acolo, pe
undeva, pe teren, existã doi cireºi
neîngrijiþi care fac cireºe frumoase,
deloc bolnave chiar dacã nu sunt
îngrijite, din care se înfruptã în
fiecare varã ºi mai ia ºi câte o 
gãletuþã de cireºe acasã. Atunci, 
prietenul meu îi spune:

„Bade, te înfrupþi din pomii pe
care i-am plantat eu acum treizeci
de ani. ªi nu erau doi, erau
patruzeci, pe atunci. Mama soacrã
mi-a dat un teren viran pe care
am plantat acei patruzeci de
cireºi, dupã care a revendicat
terenul ºi l-a dat în arendã la
unul, la altul, care au pus grâu
sau porumb ºi nu s-au îngrijit ºi
de cireºi. E de mirare cã au mai
supravieþuit ºi aceºtia doi”.

ªi a mers prietenul meu sã vadã
cireºii. ªi erau cu adevãrat frumoºi,
cum de altfel era ºi drumul de
cãruþe ºi tractoare fãcut exact pe
mijlocul terenului. Atunci, ca un om
care respectã  Pãmântul ºi
potenþialul sãu, ce credeþi cã i-a dat
prin gând? I-a propus fratelui soþiei,
cãruia îi revenea moºtenire de acum
acea bucatã de pãmânt, dar care
locuieºte prea departe pentru ca sã
poatã sã îl îngrijeascã, sã îl lase sã
cultive oarece pe acel pãmânt. Uitai

sã vã spun, poate vârsta e de vinã,
toate terenurile  din jur sunt
PÂRLOAGÃ . Deci, cu acordul 
cumnatului sãu, s-a apucat omul sã
are ºi necunoscând bine HOTARUL,
într-o mare de PÂRLOAGÃ , poate a
arat mai mult cu o brazdã sau douã.
Ce credeþi cã s-a întâmplat? Au ºi
venit proprietarii de PÂRLOAGE sã
se plângã cã le-a fost invadatã
PÂRLOAGA. Omul este corect ºi va
merge la organele abilitate sã se
stabileascã rãzoarele, vecinii se vor
alege cu ceva arãturã pe bucata lor
de PÂRLOAGÃ , darã eu mã întreb,
la ce mama, sã nu-i spun pe nume,
îi apucã pe unii simþul proprietãþii
doar ºi numai când vãd cã are 
cineva chef sã se apuce de o treaba
pe care ei au lãsat-o în uitare? Aºa
s-a întâmplat ºi cu Staþiunea de
Cercetare ºi Producþie Pomicolã
Voineºti, care a creat soiuri de fructe
recunoscute pe plan internaþional.
Au venit niºte aºa-ziºi foºti 
proprietari de pãmânt (boieri, zic ei),
care, în cele mai multe cazuri au
lãsat pomii de izbeliºte sau i-au
defriºat,  ºi au condus la distrugerea
viitorului pomiculturii. Când
funcþiona Staþiunea, materialul 
sãditor se fãcea respectând cu
stricteþe tehnologia: asolament –
desfundarea terenului – controlarea
virozelor  etc. Acuma, ce altoiesc ei,
altoiesc ºi eu la mine acasã. Din
zece pomi plantaþi, mirare mare
dacã dã unul înainte.

În concluzie, atâta aº vrea, sã medi-
tãm asupra unui lucru: BOLNAVII
DE PROPRIETATE PREFERÃ DE
MULTE ORI PÂRLOAGA ÎN LOCUL
UNUI PÃMÂNT MUNCIT...

Sacagiu ZZahariam - VVoineºti
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Câteva rrânduri… 
În ultimele zile, chiar în preajma sãbãtorilor de Paºte
au apãrut niºte bãncuþe pe ici pe colo prin comunã,
stârnind atenþia, curiozitatea sau invidia… Ale cui
sunt? Ce rost au? De ce i-a pus-o lu’ vecinu’ la
poartã ºi nu mie? Cât o costa, cã vreau ºi eu una în
curte?

Ca sã înlãtur orice urmã de mister ºi pentru a pãstra
aceeaºi transparenþã, am sã vã dezvãlui, în rândurile
urmãtoare absolut tot secretul. Comuna vecinã Pietrari,
deruleazã un proiect pe fonduri europene intitulat:
„Înfiinþare centru de informare turisticã în localitatea
Pietrari pentru promovarea obiectivelor  turistice din
comunele Pietrari, Voineºti ºi Vulcana-Bãi“. Deci, dupã
cum reiese chiar din titlul proiectului, pe lângã obiectivele
turistice din comuna Pietrari, potenþialii turiºti mai pot
vizita ºi lucruri intesesante din comunele învecinate, în
speþã Voineºti sau Vulcana Bãi. S-au considerat ca ºi
puncte de atracþie turisticã, în comuna Voineºti: cele opt
biserici sãteºti, Bisericuþa din lemn (monument istoric)
din satul Onceºti, Spitalul Voineºti (cu o vechime de
peste o sutã de ani), Monumentul eroilor din centrul civic,
Crucea de piatra a lui Mihai viteazul, de la Buliman,
Crucea lui Constantin Brâncoveanu, Cetãþuia dacicã de
pe teritoriul SCDP ºi Casa „Iosefina Matei’’ din satul
Voineºti. La toate aceste  locaþii au fost sau vor fi mon-
tate bãncuþe, coºuri de gunoi, mãsuþe,  stâlpi cu indica-
toare etc., cu scopul de a fi utilizate de turiºti. Dupã cum
poate bine ºtiþi, prin accesarea de fonduri europene se
urmãreºte dezvoltarea satelor româneºti sau a mediului
rural în general, prin susþinerea ºi modernizarea agricul-
turii ºi turismului. Aceste fonduri europene neram-
bursabile pot stimula creºterea economicã, prin
deschiderea unor    pensiuni agroturistice în zona nostrã.
De asemenea, implicit, se dezvoltã infrastructura, prin
modernizarea de drumuri ºi utilitãþi.

În speranþa cã rândurile mele v-au lãmurit ºi fiind încã în
preajma Paºtelui, vã transmit tuturor doar gânduri bune.
Hristos a Înviat ºi La mulþi ani!

Cu ddeosebiitã cconsiideraþiie,
viicepriimar CClaudiiu PPopa


