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Continuăm
să modernizăm
infrastructura
rutieră
Dragii mei,
Ne-am propus, prin proiectele derulate cu fonduri
europene nerambursabile, cu bani de la bugetul local sau cu
sprijin financiar guvernamental ori de la Consiliul Judeţean, să
continuăm procesul de modernizare a infrastructurii rutiere a
localităţii noastre. Nu este uşor, dar ne bizuim pe încredere, pe
dăruire şi pe munca în echipă. Nu vom trece cu vederea nicio
stradă, uliţă sau trotuar. Vrem ca dumneavoastră, cetăţenii
comunei Voineşti, să beneficiaţi de condiţii civilizate de
existenţă şi să nu vă mai confruntaţi cu probleme atunci când
vă deplasaţi pe teritoriul localităţii noastre, indiferent de
anotimp, indiferent de vremea de afară.
De curând, am definitivat lucrările de asfaltare pe
drumul comunal DC 67, în satul Lunca. Investiţia, pe care am
realizat-o prin Programul Naţional de Dezvoltare Regională, a
avut o valoare de 600.000 lei. Proiectul l-am derulat prin
Grupul de Acţiune Locală “Valea Ialomiţei”. S-a lucrat bine şi
în ritm alert, cu utilaje performante.
În afară de covorul asfaltic turnat în două straturi, am
construit şanţuri betonate pe o lungime de 2,4 kilometri, pe
ambele părţi ale carosabilului. Pentru accesul în gospodării, au
fost realizate 90 de podeţe. Drumul a fost marcat şi semnalizat
rutier după toate normele europene în vigoare în acest
moment.
La inaugurarea acestei investiţii, ne-am bucurat de
prezenţa prefectului judeţului - Ioan Marinescu; a preşedintelui Consiliului Judeţean - Adrian Ţuţuianu; a senatorului de
zonă - Leonardo Badea; a directorului GAL “Valea Ialomiţei” Gheorghe Ana şi a mai multor primari de pe Valea Dâmboviţei.
Ceea ce am realizat în Lunca vom pune în practică, în
viitorul apropiat, şi în celelalte sate componente ale comunei
Voineşti. Suntem adepţii unei vieţi civilizate şi ai unui trai
decent şi nu vom precupeţi niciun efort pentru ca noi toţi,
voineştenii, să ne bucurăm de o existenţă în stil european.
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră Dănuţ Gabriel Sandu
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TRUPUL
„Mi-am dat seama că singura definiie completă a omului este dată de teologie: omul este fiină religioasă.
Filozofia și știinele sunt ancorate în calea omului. Singura credină este descoperitoarea căii adevărate, care este calea spre
Dumnezeu.
Tragedia omului nereligios… vine cred din faptul că punându-și întrebări fundamentale, izvorâte din conștiina lui
teoretică nu găsește, necălăuzit de nimeni fiind, nici un răspuns consolator. Dacă ai întrebări fundamentale, eseniale, dar
răspunsuri neconcludente, joci pe foc. Ești chinuit…
Jocul vieii și al morii este fundamental și încurcă toate socotelile. De ce ne naștem? De ce creștem? De ce ne
realizăm trecător? Și de ce murim? Sunt întrebări la care răspunsurile sunt aleatorii, adică neconcludente… știina nu
răspunde la nici un «de ce», ci constată – util sau eronat”. (Radu Preda, Jurnal cu Petre Ţuţea)
Mă doare carnea asta blestemată
Ce - o port pe oase, ca o grea povară;
Ea spre pământ mă-mpinge întreit
Și greutatea ei o simt ca o ocară...

Inelul Tău m-așteaptă ca un răsărit,
Un ochi de aur, ce luminează nemurirea;
Vielul gras așteaptă liniștit jertfirea,
Și Mielul să mă ducă-n infinit!

În fiecare zi mă asaltează trupul
Ce nu se satură decât cu „bun” și cu
“frumos”,
Și raiunea amăgită de cele trecătoare,
Neînclinând balana spre cele de folos.

Murdar, flămând ca Lazăr... la poartă de
palat,
Aștept fărâmitura de la Tine,
Nu pot rosti că asta mi-a fost dat,
Te rog, Preiertător să fii cu îngerul din mine!
Nu poi lăsa făptura dreptei Tale
Să se târască în mocirlă,
Te recunosc ca Domnul meu cel iubitor,
Ce sufletul mi-l tămâiezi cu smirnă...

Mă risipesc pe căi întunecate și confuze,
Spre Iad mă poartă „smârcul cărnii”,
În van încearcă duhul meu să zboare,
S-alunge dincolo de lume corbii...
Nu-i prea târziu ca să preschimb această
carne
Și s-o sfinesc aici, real, pe glie,
Tu ești acolo și m-aștepi, Stăpâne,
Cu ochii Tăi de foc, cât Carul lui Ilie!

Mă trage lutul înapoi spre el,
Dar nu mă las bătut, de lacrimi mă aprind;
Din trupul meu, de patimi sfârtecat,
Cu braele deschise-n cruce, Te cuprind!

M - apropii iar și iar de Tine,
Deși adesea cad, dar iarăși mă ridic...
Mă murdăresc de-atâtea ori, în poleiala
lumii,
Tânjesc mereu spre Tine, să fiu un fericit!
Venii și voi, copii, din patru zări,
Voi, neamuri binecuvântate și fără de avere,
Și voi, părini, uitai de fiice și de fii,
Ce suntei cruci și încă vii,
Venii, venii, cu toii la înviere!
Nu disperai, oricât de grea vă este soarta,
Și chiar dacă pământul cere trupul de la noi,
Hristos a biruit în veșnicie moartea,
Cu straiul învierii Sale, pe toi ne
înveșmântează înapoi!

Preot paroh Didoacă- Dojană Vasile
Parohia Voineşti

MERELE DE VOINEŞTI - ,,BRANDUL’’
Am primit cu drag invitaia și totodată șansa de a scrie cîteva cuvinte în Gazeta
de Voinești, iar atenia mi-am îndreptat-o
imediat către faimoasele mere “de Voinești”
Surprinzător sau nu, acestea nu
înseamnă doar fructele propriu-zise ce cresc
în pom, ci mult mai mult decât atât. Aceste
mere înseamnă relaii sociale, istorie, identitate comună, comparaii ale trecutului cu
prezentul, nemulumiri dar și sperane ale
voineștenilor iar lista poate continua.
În toate interaciunile mele cu
locuitorii comunei Voinești am auzit diverse
cuvinte care pot descrie mărul „de Voinești”:
siglă, etichetă, tradiie, emblemă, sănătate,
istorie, BRAND.
În continuare voi afirma că merele
„de Voinești” nu sunt un brand înregistrat
dar funcionează ca unul. Mă voi explica.
Brandul nu reprezintă o sticlă goală umplută
cu magia instrumentelor atotputernice ale
publicităii și marketingului. Faptul că aceste
sticle nu se umplu de la sine, într-un mod
magic, ne arată că brandul este un produs
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cultural, o interaciune continuă cu istorie și
poveste, cu valori și semnificaii atribuite de
către mai muli indivizi.
În acest caz, mărul din localitatea
Voinești nu a ajuns să fie mărul „de Voinești”
din pură întâmplare. Prin urmare discursul
despre merele „de Voinești” începe de la
istoricizarea acestuia, indicând aici Staiunea
de Cercetare și Dezvoltare Pomicola Voinești
și traversează diferite domenii (economic,
politic, social), diferite spatii și diferii
oameni.
Un brand posedă istorie, valori,
semnificaii și se referă la sau face posibile
legături sociale. Merele „de Voinești” au
toate aceste atribute; cariera lor socială, dacă
vrei începe odată cu înfiinarea SCDPV și
traversează acest spaiu şi timp devenind o
promisiune către consumatori.
Aceste fructe au trecut testul
timpului iar produsul a reușit să își
stabilească o serie de calităi în consum,
calităi ce reușesc să reziste și astăzi.
Oamenii „de Voinești” fac posibilă

existena merelor „de Voinești”, oameni care
au lucrat la staiune, oameni care vând pesticide, oameni care-și vând produsele pe piee,
orice om care vorbește despre merele
„de Voinești” și nu merele din Voinești.
Există și alte argumente în sprijinul
ideii că avem de-a face cu un brand – Unul
dintre ele, poate cel mai vizibil este găsit în
piee. Este greu să găsim o piaa fără mere
„de Voinești” fie ele „adevărate” sau „false”.
Într-un fel cei ce împrumută/fură
această etichetă („de Voinești) pentru a
creste valoarea unor mere provenite din alte
locuri, formulează cel mai puternic argument
în favoarea brandului mere „de Voinești”. De
ce oare nu împrumută/fură eticheta „mere
de Fălticeni”? Pentru ca deși se cultivă și
acolo mere, deși ele există, ele nu „există”.
În concluzie, putem afirma că
„merele de Voinești” pe lângă muncă,
înseamnă CULTURĂ și ISTORIE.
DANELIUC DIANA
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FINAL DE DRUM, ÎNCEPUT DE DRUM:
Un nou proiect în curs de finalizare în satul
Gemenea-Onceşti, la începutul anului 2015
Încă din luna februarie 2014 într-un mic material intitulat
Schimbarea la faţă a satului Gemenea-Onceşti în anul 2013, publicat
în Gazeta de Voineşti, nr. 59, semnalam eforturile deosebite ale
administraţiei locale în frunte cu primarul Dănuţ Gabriel Sandu şi
viceprimarul Claudiu Popa privind două proiecte importante pentru
comunitatea gemeneană. Primul dintre acestea, referitor la renovarea
Şcolii cu clasele I-IV din Onceşti era finalizat şi, la începutul anului
şcolar 2013-2014, elevii din satul Onceşti au fost primiţi într-un spaţiu
adecvat desfăşurării în condiţii optime a procesului didactic. Cel de-al
doilea proiect, mai de amploare, privind restaurarea bisericuţei din
lemn cu hramurile “Duminica Tuturor Sfinţilor” şi “Sfântul Ioan” aflată
în cimitirul satului Onceşti (1814), era în curs de desfăşurare în acel
moment, dar avea să fie finalizat la 21 iunie 2014. La puţin timp, la 5
octombrie 2014 toţi locuitorii satului Gemenea împreună cu
numeroşi invitaţi au participat, într-o atmosferă emoţionantă, la
inaugurarea acestui proiect de maximă importanţă pentru comuna
Voineşti. Astfel, în anul 2014 se ajungea la un final de drum dar şi la
un început de drum - aşa cum îi place primarului comunei Voineşti,
Dănuţ Gabriel Sandu să afirme, în privinţa implementării celui mai
important proiect care a avut loc în ultimii 20 de ani în comuna
noastră: restaurarea bisericuţei de la 1814 şi integrarea ei în circuitul
turistic naţional. În acest context, finalizarea oricărui proiect din
Voineşti înseamnă de fapt începerea altora noi în satele comunei, aşa
cum avea să se întâmple în satul Gemenea-Onceşti la începutul
anului 2015.
Acest proiect referitor la asfaltarea drumului sătesc din
Onceşti (Strada Ţuţuienilor) era anunţat de primarul Dănuţ Gabriel

Sandu încă din luna august a anului 2014 în Gazeta de Voineşti, nr. 65.
Astfel, la 8 august 2014 fusese semnat la sediul Agenţiei pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale contractul de finanţare nerambursabil
privind realizarea proiectului „Modernizare prin asfaltare a DS 318 în
satul Onceşti, comuna Voineşti”, contract semnat între Agenţie şi
U.A.T. Voineşti. Durata stabilită pentru implementarea acestui proiect
era de 12 luni, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2015. Valoarea
totală eligibilă a proiectului, care făcea obiectul finanţării
nerambursabile de către Autoritatea contractantă era de 323.352 lei,
aproximativ 71.960 de Euro. Proiectul fusese selectat prin Grupul de
Acţiune Locală Valea Ialomiţei, pe Măsura 2.2.2, finanţat prin Axa 4
Leader, numită „Dezvoltarea şi renovarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale”. Cu această ocazie erau stabilite şi specificaţiile
tehnice ale drumului ce urma a fi asfaltat (o bandă de 4 m şi
acostament de 0,5m pe o parte şi un şanţ betonat pe partea opusă
având 0,5 m în proiecţie orizontală), lungimea sa fiind de 611, 22 ml,
urmând a fi amenajate şi drumurile laterale pe o lungime de 25 de m
prin pene de racordare. După semnarea contractului de finanţare,
U.A.T. Voineşti a întocmit documentaţia necesară evaluării ofertelor
depuse în data de 26 august 2014. La începutul lunii martie 2015 au
fost demarate efectiv lucrările privind asfaltarea drumului, în prezent
fiind turnat primul strat de asfalt şi amenajat parţial şanţul betonat.
În scurt timp, acest drum asfaltat şi lucrările conexe vor fi finalizate şi
satul Gemenea-Onceşti va beneficia de încă un proiect implementat
cu sprijinul administraţiei locale.

Strada (Uliţa) Ţuţuienilor, unde de multe ori se circula greu din cauza noroiului, reprezintă astfel o nouă schimbare la faţă a satului Gemenea-Onceşti la începutul anului 2015.
Felicităm cu această ocazie iniţiativa autorităţilor locale de modernizare la standarde europene a satului Gemenea-Onceşti şi mulţumim în acelaşi timp primarului Dănuţ-Gabriel Sandru şi viceprimarului Claudiu Popa, pentru implicarea lor deosebită în reuşita acestui proiect.

 Conf. univ. dr. Iulian Oncescu - Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Asociaţia Română pentru Promovarea Valorii

Motto: „Repetabila povară ”(Adrian
Păunescu)

REFLEXIE
Ne-am nimerit pe-acest Pământ
Și-avem gândire și cuvânt
Și-avem și ochi pentru-a vedea
Tot ce ne poate-nconjura
Că mul i părin i făr de-ajutor

Stau triști în casă cu mult dor
De fii și fiice-abandona i
În neputin ă-au fost uita i
Se roagă mult la Cel de Sus
Să aibă mai pu in de dus
Acest trai greu , însingurat
Iar celor care i-au uitat
Să le-amintească Cel Ceresc
Că-ai lor părin i încă trăiesc
Și tare-ar fi ,mai ferici i
De s-ar sim i cumva , iubi i

Așa că , ai grijă , pui de om
Care , acuma te crezi domn
Și de părin i nu vrei să ști
Atunci când vei îmbătrâni
Și-ai tăi copii te vor uita
Tu în zadar vei încerca
Să le mai spui că nu fac bine
E ÎNVĂĂTURĂ DE LA TINE!...

 Cleopatra (Cleo) Sacagiu
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PROCEDURA DE ELIBERARE A ATESTATULUI
DE PRODUCĂTOR ŞI A CARNETULUI DE
COMERCIALIZARE PENTRU PRODUSE AGRICOLE
Temeiul legal:
- Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţelor produselor din sectorul agricol ;
- prevederile Ordinului comun 1824/2408/2014 al MADR şi MDRAP
privind regimul Atestatului de Producător- art 5 alin 1 Legea
145/2014 ;
- prevederile Ordinului comun 20/208/2015 al MADR şi MDRAP
privind regimul Carnetului de Comercializare a produselor din
sectorul agricol- art 9 alin 1 Legea 145/2014;
Termen de aplicare:
Începând cu data de 1 mai 2015, data de la care îşi încetează
valabilitatea Certificatul de producător, emis în baza HG 661/2001 cu
modificările şi completările ulterioare;
Beneficiarii Atestatului de Producător:
- producătorii, titulari, persoane fizice care desfăşoară activitate în
propria ferma / gospodărie, obţin produse agricole care depăşesc
necesarul de consum propriu şi sunt destinate comerţului
(cu ridicata sau cu amănuntul), a vânzării pe piaţă (pieţe agroalimentare, târguri, pieţe ambulante);
- în categoria persoanei fizice intră şi persoanele fizice autorizate;
Beneficiarii Carnetului de Comercializare:
- persoanele fizice care deţin Atestat de producător şi pot fi utilizate
de soţul / soţia, rudele /afinii de gradul 1 în vederea exercitării
actului de comerţ a produselor agricole obţinute în
ferma/gospodaria proprie (aşa cum rezultă din componenţa
gospodăriei din registrul agricol);
Art 406. Noul Cod Civil Gradul de rudenie se stabileşte astfel:
a) în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii
sunt rude de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al
doilea;
Art. 407 Noul Cod Civil Afinitatea
(1) Afinitatea este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ.
2) Rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii celuilalt
soţ.
Exemplu: ginere/noră şi socrii. Cum soţia/soţul este rudă de gradul I
cu părinţii ei/lui, ginerele/nora va fi afin de gradul I cu socrii.
Produsele care se pot înscrie în Atestatul de Producător şi Carnetul
de Comercializare:
- produse vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii
protejate (sere, solarii), plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe;
- produse zootehnice, sericicole, apicole cu respectarea Ordinului
111/2008 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- conserve de fructe şi /sau legume cu respectarea Ordinului
111/2008 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- sucuri naturale obţinute din fructele şi /sau legumele produse de
solicitant cu respectarea Ordinului 111/2008 al Preşedintelui
Autorităţii Naţionale sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor;
Aşa cum rezultă din verificările în teren precum şi în
funcţie de modul de utilizare a suprafeţelor de terenuri declarate
de titular în registrele agricole ale Primăriei, la termenele stabilite
prin lege, precum şi a efectivelor de animale /evoluţia efectivelor de
animale;
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Termene privind declararea şi completarea datelor în registrul
agricol:
a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii
gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează,
clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele
de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi
instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale
existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an,
precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în
efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzăriicumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor
ori a altor intrări-ieşiri;
b) 1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului,
suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul
pomilor în anul agricol respectiv.
Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei
date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa
acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea
persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea
registrului agricol sau la primărie.
ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR
1. Se formulează cerere de către TITULAR, înscriindu-şi datele de
identificare (conform BI /CI), la Primăria unde se află suprafeţele de
teren utilizate/ efectivele de animale, în vederea eliberării de către
PRIMAR a atestatului de producător şi carnetului de comercializare,
pentru toate produsele agricole obţinute în gospodărie atât cele
vegetale cât şi cele animale.
Producţiile destinate comercializării sunt declarate de solicitant.
*obligatoriu se va nota un număr de telefon de contact
2. Soluţionarea cererii este în termen de 5 zile lucrătoare de la
depunere;
3. În acest termen se emite AVIZUL CONSULTATIV de către
reprezentantul Camerei Agricole Judeţene Damboviţa – respectiv
ing. Olaru Mihai Traian. Acesta, împreună cu comisia desemnată
prin dispoziţia primarului face verificările în teren, precum şi în
registrul agricol, cu privire la existenţa suprafeţelor de teren,
respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită Atestatul.
Tot în AVIZUL CONSULTATIV se consemnează existenţa produselor,
a Producţiilor estimative şi cantităţile destinate comercializării;
AVIZUL CONSULTATIV poate fi aviz favorabil/ nefavorabil
cu privire la soluţionarea cererii depuse şi se eliberează gratuit.
Programul de lucru al reprezentantului Camerei Agricole
care eliberează Avizul Consultativ este zilnic între orele 14-16.
Valabilitatea atestatului de producător: 1 an calendaristic
de la data emiterii şi se vizează semestrial la cererea solicitantului.
Încetarea valabilităţii atestatului de producător: la
expirarea termenului pentru care a fost eliberat, în caz de deces al
titularului, la solicitarea titularului;
În situaţia pierderii /distrugerii / furtului atestatului de
producător: titularul are obligaţia anunţării în 24 ore unitatea de
poliţie cea mai apropiată precum şi Primăria care l-a eliberat . În
aceste situaţii se eliberează un duplicat cu aceeaşi valabilitate cu a
atestatului de producător iniţial.
Continuare în pagina 5
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PROCEDURA DE ELIBERARE A ATESTATULUI
DE PRODUCĂTOR ŞI A CARNETULUI DE
COMERCIALIZARE PENTRU PRODUSE AGRICOLE
Eliberarea Carnetului de Comercializare
Se eliberează de către Primar, la cererea solicitantului / titularului
care deţine atestat de producător, în termen de 5 zile lucrătoare de
la data solicitării ; Solicitantul mentionează în cerere datele de
identificare şi persoanele care mai pot utiliza carnetul de comercializare (soţ /soţie, rude / afini de gradul 1 ) furnizând date de identificare dupa BI/Ci ale acestora.
În cerere se înscriu exclusiv produsele vegetale, animale, apicole şi
producţiile estimate a fi destinate comercializării în funcţie de
suprafaţa cultivată cu structurile corespunzătoare pe specii şi
respectiv pe specii de animale;
Utilizarea filelor din Carnetul de comercializare:
Se face pentru orice vânzare de produse agricole, în orice cantitate
şi structura sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, fie
ca este persoană fizică sau juridică;
Excepţie: comerţul cu amănuntul în pieţele agroalimentare, târguri,
pieţe volante când în aceste locuri, producătorii agricoli au
obligaţia înscrierii la sfârşitul zilei, în fila din carnetul de
comercializare produsele agricole şi cantităţile totale vândute în

ziua respectivă
1. prima filă nedetaşabilă este semnată de PRIMAR ;
2. Cinci file nedetaşabile, identice care se vor completa de titulari
/utilizatori ai carnetului de comercializare, în cazul transportului produselor de la locul de deţinere la locul de vânzare ;
3. filele folosite pentru comercializare: primul exemplar se
înmânează cumpărătorului, al doilea exemplar se păstrează de
vânzător şi al treilea exemplar se păstrează în carnet;
Carnetele utilizate care conţin cel de-al treilea exemplar al filelor se
restituie Primăriei care l-a eliberat în termen de 15 zile lucrătoare de
la data utilizării ultimei file.
Cazul pierderii /distrugerii /furtului Carnetului de comercializare
Titularul/utilizatorul are obligaţia anunţării în 24 ore unitatea de
poliţie cea mai apropiată precum şi Primăria care l-a eliberat. În
aceste situaţii se eliberează un alt carnet.

Taxa de eliberare atât a Atestatului de Producător
cât şi a Carnetului de comercializare este de 70 lei.
Secretar Comună - Otilia Lidia Popescu

BULETIN DE AVERTIZARE
Condiţiile climatice din ultimele zile
au favorizat apariţia şi dezvoltarea
dăunătorului/bolii: rapăn tr. I,
făinare tr. II, monilioză, molia
pieliţei, insecte minatoare, insecte
defoliatoare, alţi dăunători care
poate/pot cauza pierderi
importante la culturile:
MĂR
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe
parcelele pe care s-au realizat următoarele
condiţii:
- Fenofaza: înălţare – răsfirare ;
- Rezervă de boli şi dăunători;
Folosiţi unul din amestecurile de mai jos,
după caz:
- Clarinet – 0,1 % + Antracol 70 WP – 0,25%
+ Decis Mega50 EW – 0,015 %
- Chorus 50 WG – 0,03% + Bravo 500 SC –
0,25% + Actara 25 WG – 0,01%;
- Topas 100EC – 0,02% + Syllit 400 SC –
0,13% + Calypso 480 SC – 0,02%;
- Fontelis – 0,05- 0,075% + Dithane M45 –

0,2% + Karate Zeon – 0,015%
- Maccani – 0,15% + Delan 700 WDG –
0,05% + Fastac 10 EC – 0,02%;
Tratamentul se va repeta în fenofaza buton
roz – 0,5% flori deschise.
PĂR
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe
parcelele pe care s-au realizat următoarele
condiţii:
- tratament de siguranţă înainte de înflorit;
Folosiţi unul din produsele sau amestecurile
de mai jos, după caz:
- Chorus 50WG – 0,03% + Movento –
0,1875%;
- Dithane M45 – 0,2% + Vertimec 1,8% EC –
0,1%;
- Merpan 80 WDG – 0,15% + Nurelle D
50/500 EC – 0,075%;
SÂMBUROASE
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe
parcelele pe care s-au realizat următoarele
condiţii:

- fenofaza buton alb – început înflorit;
Folosiţi unul din produsele sau amestecurile
de mai jos, după caz:
- Merpan 80 WDG – 0.15% + Fastac 10 EC –
0,01%
- Bravo 500 SC – 0,15% + Karate Zeon –
0,015%;
Tratamentul se va aplica în fenofaza de
buton alb – început inflorit.

Tratamentele se vor aplica pe timp
liniştit, fără vânt, la temperaturi
peste 6°C, începându-se cu soiurile
mai avansate în vegetaţie. Pentru
protecţia mediului înconjurător
luaţi toate măsurile ce se impun,
respectaţi cu stricteţe frazele de risc
înscrise pe ambalajul produselor
de protecţia plantelor.
Intocmit,
ing. Şerban Victoria
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Oferta de școlarizare a Liceului Tehnologic
Voinești pentru anul școlar 2015-2016
Cu două proiecte europene privind modernizări și reabilitări
constructive, precum și construirea unei săli de sport, Liceul
Tehnologic Voinești include în oferta educaională pentru anul școlar
2015-2016, pe lângă calificările de bază, două calificări noi pentru
planul de școlarizare al unităii. Astfel, pentru nivelului liceal cele
două calificări, tehnician horticultor si tehnician în silvicultură și
exploatări forestiere sunt specifice zonei și au fost autorizate în urma
unei evaluării riguroase din partea Ageniei Române de Asigurarea
Calităii în Învăământul Preuniversitar(ARACIP).
Absolvenţii clasei a VIII –a din școlile gimnaziale care doresc
o profesionalizare și integrare mai rapidă pe piaţa muncii pot opta
pentru învăământul profesional de 3 ani, unitatea oferă pentru
școlarizare două calificări:
▪ Domeniul agricultură, calificarea Horticultor.
▪ Domeniul electric, calificarea Electrician exploatare joasă tensiune
In final, oferta de școlarizare a Liceului Tehnologic Voinești pentru
anul școlar viitor, cuprinde 6 calificări pentru un total de 168 locuri,
învăământ ZI, astfel:
1. Liceu – Filieră Tehnologică
 Profil Tehnic, Domeniul Electric, calificarea Tehnician electrician

electronist auto - 1 clasă/ 28 elevi
 Profil Servicii, Domeniul Comerţ, calificarea Tehnician în achiziţii şi
contractări - 1 clasă/ 28 elevi
 Profil Resurse naturale şi protecţia mediului, Domeniul
Agricultură, calificarea Tehnician Horticultor - 1 clasă/ 28 elevi
 Domeniul Silvicultură, calificarea Tehnician în silvicultură şi
exploatări forestiere - 1 clasă/ 28 elevi
2. Învăţământ profesional cu durata de 3 ani
 Domeniul Agricultură, calificarea Horticultor - 1 clasă/ 28 elevi
 Domeniul Electric, calificarea Electrician exploatare joasa tensiune
- 1 clasă/ 28 elevi
Elevii care doresc cazare și hrană, sau opional numai cazare,
unitatea dispune de 50 locuri în internatul școlar reabilitat și dotat
la nivel european, precum și 80 locuri în moderna cantina din
campusul preuniversitar.
Informaii utile: Director, Prof. Constantinescu Ion, Tel: 0735.555.230

Casa de Ajutor Reciproc
„C.A.R - Pomicultorul Voineşti” I.F.N.
Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dâmboviţa
a lansat proiectul ICAR-incluziune prin micro-Credit şi Ajutor Reciproc –
strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocuparea şi crearea de
întreprinderi sociale. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1.
În program sunt incluşi 27 de parteneri şi are drept scop
înfiinţarea unui număr de 9 C.A.R.-uri şi dezvoltarea activităţii a 17
puncte de lucru.
Pe scurt U.J.C.A.R.-Dâmboviţa şi-a propus înfiinţarea unui
C.A.R. în comuna Voineşti, denumit C.A.R. POMICULTORUL VOINEŞTI
I.F.N., instituţie la care să aibă acces cât mai mulţi locuitori ai comunei
şi cei de pe întreaga Vale a Dâmboviţei.
Printr-un studiu de marketing am constatat că zona nu este
acoperită din punct de vedere al activităţii C.A.R., deşi există posibilităţi.
C.A.R. Pomicultorul Voineşti I.F.N. îşi va desfăşura activitatea
în două direcţii:
I. Pe componenta de economisire: persoanele care se înscriu în CAR
prin constituirea şi acumularea de economii în fondul social, economisesc fie în perspectiva creditării cu costuri avantajoase, fie ca un mod de
a se pregăti financiar pentru perioadele dificile financiar (îmbătrinirea)
când veniturile vor scădea. Bonificaţia anuală la fondul social acumulat
va fi real pozitivă cu pâna la 5% peste nivelul inflaţiei.
II. Pe componenta de creditare: potenţialii membrii ai CAR-ului nou
infiinţat sunt persoane fizice cu venituri mici: salariaţi (în localitate sau
în satele/comunele apropiate); pomicultori; persoane ocupate în
gospodăriile proprii; pensionari; mici întreprinzători, nebancabili.
Considerând competiţia relativ scăzută pe segmentele de
piaţa vizate, piaţa potenţială estimată de 550 de noi membri, este de
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25% din gospodăriile comunei Voineşti (2139 familii ), numărul de
membrii urmând să crescă progresiv de la 200 în primul an de activitate, la 550 în al 4-lea an.
Tipurile de împrumuturi acordate membrilor C.A.R. sunt:
 Împrumuturi tradiţionale, în cuantum de 3 ori fondul social acumulat, pe o perioada de 1-3 ani, în sumă maximă de 10.000 lei;
 Împrumuturi de urgenţă, în cuantum de până la 5000 lei, pe termen
de 1-12 luni, se acordă membrilor pentru a-i ajuta să traverseze
perioade scurte de dificultate financiară. Acest produs are o dobânda
diferită faţă de dobânda la împrumutul tradiţional;
 Împrumuturi pentru finanţarea activităţilor generatoare de venit.
Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de la 1-7 ani.
Condiţiile de acordare sunt:
a) casa de ajutor reciproc să aibă capacitatea financiară adecvată;
b) beneficiarul împrumutului membrul C.A.R. să aiba constituit un fond
social ;
c) beneficiarul prezintă dovezi din care rezultă că poate acoperi rata
împrumuturilor plus dobânda aferentă.
Asistenţa şi sprijinul pentru beneficiarii împrumuturilor sunt gratuite.
Membrii sunt consiliaţi şi îndrumaţi pentru a opta pentru tipul de
împrumut care li se potriveşte în funcţie de destinaşia împrumutului
şi de capacitatea de rambursare, precum şi de posibilitatile de
refinanţare, în situaţiile în care au dificultăţi la rambursarea
împrumuturilor.
Dina Maria - Director economic
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„Dacă dragoste nu avem, nimic nu suntem”
«…de-aş avea atâta credinţă încât să mut și munţii,
iar dragoste nu am, nimic nu sunt» (I COR XII-2)
Întorcându-ne privirile minii înapoi, peste veacuri și
oprindu-ne în cetatea Efesului, îl întâlnim pe apostolul iubit al
Mântuitorului Hristos, bătrân, sprijinit de braţul vreunului ucenic
apropiat, repetând cu orice ocazie predica bătrâneilor sale: «Iubii-vă
unii pe alii» - «Aceasta este porunca Domnului Isus Hristos și
păzind-o pe ea vă este de ajuns».
Am trecut cu toii peste perioada Postului Patimilor
Domnului, ne-am întâlnit în clipe solemne de rugăciune în Sfânta
Biserică la slujbele Deniilor, am trecut pe la scaunul duhovniciei
pentru a ne mărturisi și atunci cu toii am fost întrebai de duhovnicii
noștri dacă ne iubim semenii, dacă am iertat pe cei ce ne-au greșit,
dacă sunt persoane care suferă din cauza noastră sau dacă putem să
facem bine celor ce ne-au făcut rău.
Majoritatea credincioșilor, în perioada posturilor mari, fie
că e al Crăciunului, fie că e al Patimilor Domnului, au venit în Sfânta
Biserică împăcai și unii în duhul dragostei unii cu alii, dar, fericii ar
fi, dacă și după trecerea sărbătorilor ar rămâne în aceeași stare.
Dragostea faă de aproapele este cel mai bun prilej de a ne
concretiza și valorifica dragostea faă de Dumnezeu. Sfântul
Evanghelist Ioan ne spune «dacă zice cineva: Iubesc pe Dumnezeu, iar
pe fratele său îl urăște, mincinos este»(IOAN-IV-20).
Dragostea este porunca de frunte a Mântuitorului. El ne
învaă că trăirea învăăturii Lui e strâns legată de dragoste, că păzim
învăăturile Lui în măsura în care Îl iubim și Îi urmăm sfaturile.
Creștinismul este prin excelenţă religia iubirii. Fiul Lui
Dumnezeu S-a întrupat și S-a răstignit din marea sa iubire de oameni
spre a ne convinge și pe noi să iubim semenii noștri.
Prin iubire ne asemănam și ne unim cu Dumnezeu, ne
înfrăim cu semenii noștri, îmblânzim pe vrășmași și transfigurăm
întreaga natură, făcând din ea un adevărat paradis.
Când Mântuitorul a fost întrebat care este cea mai mare
poruncă, a spus: «Să iubești pe Domnul Dumnezeul Tău… iar a doua
asemenea ei, - Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi»
(MAT. XXII – 37-39).
După cuvântul Sfintei Scripturi, cel ce nu iubește , cel ce nu
are dragoste faă de aproapele său, nu se poate numi creștin, pentru
că «cel ce nu iubește, nu cunoaște pe Dumnezeu» (IOAN IV-8).
Creștinul pătruns de duhul dragostei nu vatămă sub nici o
formă pe semenul său, nu asuprește, nu se simte bine când cel din jur
este în suferină sau lipsuri, nu oprește ceea ce i se cuvine altuia, nu
face lux printre cei goi, nu merge sătul printre cei flămânzi, nu minte
sau înșală, nu judecă starea sau credina cuiva.
Dragostea se face tuturor frate. Dragostea ia de bra și stă
de vorba cu cel dispreuit, întinde mâna celui căzut, poartă poverile
celor slabi, sfătuiește în bine pe cel ce este gata să cadă în ispită
rugându-se pentru el, satură pe cel flămând, îmbracă pe cel gol,
cercetează pe cel bolnav. (MAT XXV-35-36).

STARE
CIVILĂ
20.03.2015 - 20.04.2015



DECESE

Prin ea omul îl aproprie de om, îl pune pe om în slujba
omului. Fiecare dintre noi avem nevoie de ajutorul celuilalt. În viaa
de acum, îl slujim pe Hristos sub chipul suferind al aproapelui și dacă
evităm pe vreunul dintre cei ce au nevoie de ajutorul nostru, am
evitat pe Hristos.
Iubirea creștină faă de aproapele poate fi cuprinsă în două
cuvinte: binefacere și bunăvoină. Iubirea nu pune condiii, aceasta
înseamnă a dori și a face binele nu numai celui ce e vrednic de iubire,
ci și a iubi pe orice om, în orice condiii s-ar afla și mai ales când
acesta este rău. Trebuie să reinem că ni se recomandă să iubim nu
numai pe cei ce ne iubesc dar și pe vrășmașii noștri. De ce? Pentru că
cel ce ne urăște este și el un frate de-al nostru, care fiind stăpânit de
ură, se află în primejdia de a-și pierde sufletul. E firesc să ne fie ușor
să ne arătăm dragostea faă de cei ce ne vor binele, dar este greu
să-i iubim pe cei ce ne fac rău. Totuși Dumnezeu ne cere să facem
acest mare efort, pentru că dacă prin iubirea prietenilor nu realizăm
un mare progres prin iubirea vrășmașilor, aplicăm metoda cea mai
bună de a-i îndrepta pe aceștia și a-i schimba în bine.
Un cuvânt de mângâiere, un gest de milostenie, iertare,
binecuvântare, consolare sau dojană sunt mijloace prin care trebuie
să ne manifestăm iubirea.
Trebuie să răspundem cu pâine în locul pietrelor, cu
blândee insultelor și batjocorilor.
Să ne gândim și să luam în considerare durerile provocate
de ură și invidie, să ne gândim când deschidem gura și vorbim, că
numai o vorba spusă cu indiferenă, cu iresponsabilitate sau la mânie
poate declanșa adevărate suferine în sufletul aproapelui.
Fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare faptă a noastră are un
ecou binefăcător sau distrugător în sufletul semenului nostru și
pentru fiecare noi vom da socoteală la Dreapta judecată.
În vremurile pe care le trăim, dragostea e o foră motrice.
Ea naște bunăvoină, armonia dintre persoane, pacea și prietenia
între toate neamurile. Ea este izvorul binelui, desăvârșirii și fericirii
noastre.
De aceea să ne străduim să înăbușim în noi pornirile egoiste
atât de înrădăcinate în firea noastră și să ne deschidem larg porile
inimii și braele spre a îmbrăișa cu dragoste de frate pe tot omul cu
care venim în legătură, indiferent de neam, credină sau condiie
socială.
Să fim simitori la nevoile lui sărindu-i în ajutor potrivit cu
nevoile lui și pe măsura puterilor noastre. În felul acesta se vor împlini cuvintele Sf. Ioan Gura de Aur care zice: «Dacă toi oamenii ar iubi
și ar fi iubii, nimeni n-ar mai nedreptăi unul pe altul, ci și uciderile,
luptele, războaiele răpirile, lăcomiile și toate relele ar fi îndreptate și
răul ar dispărea».
Pr. Joiaru Mihail - Parohia Voineşti

1. BĂDĂRAN VASILICA
2. LUŢAC GHEORGHE
3. PONESCU HORIA
4. SAVU PANTILIMON
5. STOENESCU MARIA
6. CAIBĂR VASILICA
7. CORNEANU ELISABETA

8. BĂNUŢĂ DUMITRU
9. GĂLIE ELENA
10. IUGULESCU CONSTANTIN

Dumnezeu
să-i odihnească în pace!
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Înnoirea
de Paşte
Hristos a înviat şi La mulţi ani!
Iată că au trecut şi “Sfintele sărbători”
cu Florii, cu Paşte, cu Izvorul Tămăduirii,
cu Sfântul Gheorghe. După 1 mai
“muncitoresc” (sau nu!) va trebui să ne
apucăm serios de treabă că până la
celelalte “Sfinte sărbători” mai avem
mult de aşteptat…
După cum spuneam, sărbătorile au trecut dar la
Primăria Voineşti “iepuraşul” nu a venit cu mâna goală… Mai
în glumă, mai în serios, vă fac cunoscut faptul că, pe 3 aprilie,
comuna Voineşti a intrat în posesia unui nou microbuz şcolar,
ultramodern, cu 30 de locuri (28 + şofer şi ghid). Acest
microbuz, marca Mercedes, a fost predat personal de către
vicepremierul Liviu Dragnea comunei noastre, prin primar
Sandu Gabriel Dănuţ, şi este unul din cele 100 de microbuze
achiziţionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice pentru elevii din toată ţara. În judeţul
Dâmboviţa, au ajuns doar două astfel de microbuze: unul la
Voineşti, iar celălalt la Vulcana Pandele.
Comuna Voineşti mai deţine un microbuz cu 16+1
locuri, care deserveşte în prezent şcolile din cele opt sate.
Acesta era insuficient pentru nevoile elevilor, deoarece se crea
un decalaj de o oră între intrările la cursuri.
La începutul anului şcolar 2015-2016, noul microbuz
va fi introdus în programul de transport şcolar, urmând un
traseu stabilit de comun acord cu conducerea Şcolii Voineşti.
De fapt, traseul iniţial va fi împărţit în două, asigurându-se

intrarea la cursuri concomitent în toate şcolile din comună.
Profit de această ocazie pentru a face şi alte precizări
privind transportul şcolar în comuna noastră. Microbuzul
pentru transport şcolari transportă exclusiv şcolari, nu părinţi,
liceeni, preşcolari sau alte persoane aleatorii. Rutele şi staţiile
sunt bine stabilite, pentru siguranţa şi confortul elevilor. Orele
de plecare/sosire sunt exacte şi trebuiesc respectate, evitânduse întârzierea de la orele de curs şi dereglarea programului
şcolar.
Şi, ca ultimă precizare, vă spun că transportul cu
microbuzul cel nou se va face tot în regie proprie, Primăria
având resursele umane necesare şi nefiind nevoie de
angajarea altui şofer posesor de permis corespunzător.
În speranţa că noua achiziţie va aduce un plus
de bucurie şi confort elevilor noştri, vă doresc o primăvară
frumoasă şi spor la muncile agricole.
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa

Locul deşeurilor
nu este în preajma ta!
Stimaţi cetăţeni, în zilele de 01 şi 02 mai 2015, în comuna Voineşti se va
desfăşura Campania de mediu Mini colectare DEEE - “Locul deşeurilor nu este în
preajma ta!”, organizată şi finanţată de către Asociaţia Româna pentru ReciclareRoRec.
Scopul acţiunii este acela de a colecta aparatele electrice, electronice şi
electrocasnice uzate sau deteriorate, din gospodăriile populaţiei sau de la agenţii
economici.
Pentru orice frigider/ladă frigorifică predate veţi primi bonuri valorice de
40 lei, pentru orice maşină de spalat veţi primi bonuri valorice de 20 lei, iar
pentru celelalte aparate veţi primi cupoane care vor participa la o tombolă cu
premii, tot în aparate electrice, electronice sau electrocasnice.
Pentru detalii vă puteţi adresa la telefon 0724.379.242 - Nicolae Nicolae,
reprezentant RoRec Dâmboviţa sau 0723.142.662 - Popa Claudiu, viceprimar.
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