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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

Grupurile sanitare din curtea şcolilor 
au rămas doar amintire

Dragii mei,

Încă de la preluarea primului
mandat de primar, în data de 1 iulie
2008, prioritatea numărul unu pentru
mine şi consiliul local a fost reabilitarea
unităţilor de învăţământ . Pe teritoriul
comunei Voineşti , consiliul local are în
administrare cinci grădiniţe cu program
normal , opt şcoli cu învăţământ primar
şi gimnazial şi un liceu tehnologic. 

Începând cu anul 2008, toate
unităţile de învăţământ , pe rând, au
intrat în proces de reabilitare şi 
modernizare, considerând că educaţia
copiilor nostri şi condiţiile în care se 
desfăşoară sunt primordiale pentru
comunitatea noastră,  pentru că ei
reprezintă viitorul nostrum, ei ne 
reprezintă pe noi.

Am reabilitat şi modernizat, 
în cei şapte ani, cu fonduri alocate de la
bugetul Consiliului Local al comunei
Voineşti, Şcoala cu clasele I-VIII sat
Suduleni şi Grădiniţa Suduleni, Şcoala cu
clasele I-IV sat Izvoarele, Şcoala cu 
clasele I-IV sat Onceşti. Am construit o
grădiniţă nouă în satul Voineşti şi am
dus la bun sfârşit proiectul de anvergură
de la Liceul tehnologic. Singura şcoală în
care elevii mai mergeau la toaletă afară,
ca acum peste patruzeci de ani, era,
până acum câteva săptămâni,  şcoala de

centru: Şcoala cu clasele I-VIII sat
Voineşti.

Îmi amintesc cum, în urmă cu
41 de ani, alături de  bobocii din 
generaţia mea, elevii clasei întâi,
treceam pragul unei şcoli noi, care 
tocmai îşi deschisese porţile. Tot atunci
am utilizat pentru prima dată toaleta
din curtea şcolii, pe atunci tot nouă. Ani
la rând, această toaletă a fost folosită de
elevi şi cadre didactice, deopotrivă.  
Mi-ar fi plăcut să pot spune că a rămas
veşnic tânără, dar realitatea mă 
contrazice. După cum spune zicala “cei
din urmă vor fi cei dintâi”, anul acesta a
venit şi rândul Şcolii Voineşti  să fie
reabilitată şi modernizată.

Proiectul, început încă din anul
2008, de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean şi sistat un an mai târziu, a fost
reluat anul acesta prin alocarea de la
bugetul comunei Voineşti a sumei de
294.463,52 lei fără TVA. Au fost deja
finalizate lucrările la grupurile sanitare,
care sunt acum dotate şi utilate 
ultramodern, fiind date deja în folosinţă
şi reflectând pretenţiile de Şcoală
europenă a anului 2015.

În continuare, vor fi executate
lucrările de amenajare interioară a 
corpului de clădire ce reprezintă extin-
derea  şcolii, va fi reparat acoperişul prin
înlocuirea sageacului şi întreaga clădire

va fi izolată termic. Odată cu încheierea
lucrărilor de reabilitare şi modernizare 
a şcolii, va fi demolată şi toaleta din fun-
dul curţii, cea care, începând din anul
1974, a slujit atâtor generaţii fără a se
schimba, fără a suferi vreo modificare.

Prin ducerea la bun sfârşit şi a
acestui proiect, consider că procesul
educaţional, la nivelul comunei noastre,
se va putea desfăşura în condiţii 
normale pentru aceste vremuri, aliniin-
du-ne la exigenţele europene şi, în
primul rând, asigurând copiilor noştri
bazele solide ale unui viitor durabil.

Vă mai informez că, pentru
exerciţiul financiar european 2014-
2020, care ne permite să accesăm alte
fonduri nerambursabile, am întocmit
proiectul tehnic pentru modernizarea
şcolii generale din satul Gemenea-
Brătuleşti şi construirea în incinta 
acesteia a unei moderne săli de sport .

În încheiere, vă mulţumesc
tuturor pentru înţelegerea de care aţi
dat dovadă de fiecare data, iar dragilor
noştri copii vreau să le urez pentru ziua
de 1 iunie un sincer “La multi ani!”. Să
creşteţi frumoşi şi sănătoşi, mândri că
sunteţi voineşteni.

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră

Gabriel Dănuţ Sandu
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Marea asfaltare în Izvoare şi Suduleni
Totul devine din ce în ce mai interesant. Asfaltul este

pe cale de a apărea în satele Izvoare şi Suduleni, iar oamenii
vorbesc neîncetat despre  acest lucru, mai ales tinerii. Când
văd maşinăriile pe drum, sătenii ies la poartă şi întrebările
încep a fi puse: “Ia ziceţi, mă băieţi, mai e mult?”; “Mai
durează?”; “Avem şi noi asflat în vreo lună, aşa?”. Fac ei pe
supăraţii sau poate unii dintre ei chiar or fi, dar, lăsând la o
parte aceste aspect, oamenii sunt şi entuziasmaţi.

Am asistat, acum nu foarte mult timp, la o discuţie
mai mult sau mai puţin amuzantă. Un tânăr de 23 de ani îi
spune prietenului său că aşteaptă cu nerăbdare asfaltul de 
23 de ani, practic de când s-a născut. Dialogul ia o întorsătură
ceva mai relaxantă şi amuzantă, pentru că este  foarte 
important pentru cei doi de unde se începe turnarea 
asfaltului. De la biserică sau de la “râpă” (celalat capăt al 
satului)? Nu de alta, dar tinerii noştri vor să afle cine va avea
asflat primul, chiar şi pentru câteva minute. Asta înseamnă
bucuria asfaltării…

Şoferii sunt cei mai încântaţi de acest eveniment.
Tobele maşinilor lor nu vor mai atinge de nu ştiu ce pod,
amortizoarele nu vor mai avea de suferit, va dispărea praful

care se pune peste autoturism imediat după ce l-au scos
din curte proaspăt spălat. Iar pentru maşinile joase asfaltul
înseamnă pur şi simplu Rai. Câte avantaje! Singurul 
“dezavataj”, aş spune eu şi alte câteva voci, este viteza cu
care se va circula. Dar, bineînţeles, acest lucru este treaba
poliţiei iar noi va trebui să ne bucurăm de asfalt. 

După finalizarea acestui proiect, oamenii îşi vor dori
altceva. Este normal, aşa ne este firea. Modernitatea şi 
confortul vor fi pe primul loc întotdeauna. Însă, ceea ce vreau
să spun este că, o dată cu asfaltarea străzilor, întreaga
situaţie se va schimba. Izvoranii şi sudulenii vor fi mai...
fericiţi. Va fi un pas înainte, un pas înainte fără băltoace, praf
şi noroi. Altfel spus, va fi “beton”!

Domnule primar, asfalt noi vom avea,
Căruţe, cai, maşini frumos vor mai dansa, 
Iar noi, sătenii, vom sta să medităm,
Că vrem un mall mai mare, ca să ne distrăm.

� DIANA DANELIUC

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor Voineşti vă informează:

Cărţile de identitate se eliberează de
către S.P.C.L.E.P. în baza cererii pentru
eliberarea actelor de identitate depusă
personal și a următoarelor documente:
- Dovada adresei de domiciliu ( din
Registrul agricol);
- Acte stare civilă (certificat de naștere
și după caz certificat de căsătorie, 
certificat de deces so� /so�ie, hotărâre
de divor�);
- Chitan�ă contravaloare  C.I. , în valoare
de 7 lei; 
- Chitan�ă contravaloare taxa extrajudi-
ciară de timbru în valoare de 5 lei;

Solicitan�ii trebuie să predea C.I. veche,
precum și cartea de alegator, iar în
cazul în care nu le mai pot prezenta,
men�ionează acest fapt pe cerere.

Pentru eliberarea primului act de 
identitate la vârsta de 14 ani, minorul
trebuie să fie înso�it de unul dintre
părin�i sau, după caz, de reprezentantul

legal. Depunerea cererii și a docu-
mentelor necesare  pentru eliberarea
primului Act de Identitate nu se poate
realiza pe bază de Procură Specială.

Pentru persoanele aflate în străinătate
se eliberează C.I. (Carte de Identitate)
pe baza de procură specială ob�inută de
la  Misiunile Diplomatice sau Oficiile
Consulare ale României din statul
respectiv. 

În cazul în care solicitantul nu are  actul
de identitate valabil sau îl are pierdut și
nu mai de�ine nici actele de stare civilă,
se eliberează pe baza cererii înso�ită de
dovada adresei de domiciliu și trei
fotografii mărimea 3/4 (având  la bază o
bandă albă de 7 mm)  o Carte de
Identitate Provizorie (CIP).

Pentru înscrierea men�iunii de stabilire
a reședin�ei în actul de identitate, 
persoana interesată completează 

cererea înso�ită de actul de identitate,
documentul cu care face dovada 
adresei de domiciliu și dovada achitării
taxei extrajudiciare de timbru.

Conform OUG 97/2005 constituie 
contraven�ii și se sanc�ionează urmă-
toarele fapte:
- Nerespectarea termenului prevăzut de
lege pentru eliberarea primului act de
identitate (cel mult 15 zile  de la
împlinireavârstei de 14 ani);
- Expirarea termenului de valabilitate al
Căr�ii de Identitate (CI);
- Pierderea sau deteriorarea Căr�ii de
Identitate.

Programul de lucru al S.P.C.L.E.P.
Voinești este de la 08:00 – 16:00 în
fiecare zi lucrătoare de luni până
vineri.

Şef serviciu,
Blidărescu Daniela
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Condi�iile ce trebuie îndeplinite 
pentru compensarea fenomenelor 
hidrometeorologice în agricultură

Fenomenele hidrometeorologice nefavorabile sunt: grindină,
ploi toren�iale, vânt puternic, căderi masive de zăpadă,
înghe�. Acordarea compensa�iilor are la bază procesele-ver-
bale de constatare a pagubelor produse, iar beneficiarii aces-
tora trebuie să îndeplinească următoarele condi�ii cumulative
de eligibilitate:
1. Să fie înregistra�i în evidentele registrului agricol;
2. Să de�ină procese verbale de constatare a pagubelor;
3. Să nu fi beneficiat  de ajutoare de minimis în temeiul
Hotărârii de Guvern Nr. 606/2014.

Pentru întocmirea proceselor verbale de constatare a
pagubelor este obligatoriu ca în maxim 48 ore de la produc-
erea fenomenelor hidrometeorologice să vă adresa�i cu
cerere comisiei locale pentru situa�ii de urgenţă (Sediul
Primăriei comunei Voinești).

Pentru producătorii agricoli persoane fizice, pentru ob�inerea
ajutorului de minimis cererea va fi înso�ită de următoarele

documente:
a) Copie BI/CI;
b) Copie a atestatului de producător;
c) Dovada cont activ în bancă
d) Adeverin�ă în original care să ateste conform înscrisurilor
din registrul agricol suprafa�a de teren utilizată;
e) Copia procesului verbal de constatare a pagubelor.

Pentru persoane juridice cererea va fi înso�ită de următoarele
documente:
a) Copia certificatului de înregistrare la ONRC;
b) Dovada cont activ bancă trezorerie;
c) Copie BI/CI a reprezentatului legal;
d) Adeverin�ă în original care să ateste conform înscrisurilor
din registrul agricol suprafa�a de teren utilizată;
e) Copia procesului verbal de constatare a pagubelor.

� Consilier agricol,
Gavrilă Mihai

FOARTE IMPORTANT
Potrivit Legii 145 din 2014, comercializarea produselor agricole proprii fără de�inerea unui 

atestat de producător valabil și fără carnet de comercializare se pedepsește cu amendă de la 15.000 lei
la 22.500 lei. Vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din produc�ie proprie, în baza carnetu-
lui de comercializare se sanc�ionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Producătorul este sanc�ionat cu o amendă de la 200 la 1.000 de lei dacă a vândut marfa și nu a
completat fila din carnetul de comercializare. Pe durata transportului produselor achizi�ionate de la
producătorii agricoli, comerciantul sau intermediarul trebuie să de�ină fila din carnet care justifică
provenien�a mărfii, cantitatea etc. Dacă nu are această filă, amenda este de la 200 la 1.000 de lei 
pentru persoane fizice și de la 6.000 de lei la 10.000 de lei și confiscarea cantită�ilor de produse pentru
persoane juridice.

Fermierii care trasportă marfa din fermă până la pia�ă și nu au fila din carnet completată riscă
amenzi între 3.000 și 4.000 de lei. 

Primarii pot fi amenda�i și ei dacă au eliberat carnete de comercializare și atestate de 
producător unor persoane care nu au în proprietate ferme de produc�ie vegetală sau de creștere a 
animalelor. Amenzile sunt între 15.000 de lei și 22.500 de lei.

În acest sens, vă rugăm să solicitaţi Atestatul de Producător şi Carnetul de Comercializare, 
conform exploataţiilor cu care sunteţi înregistraţi în registrul agricol, iar pentru orice clarificare să vă
adresaţi cu încredere unităţii emitente, în speţă Primăria Voineşti.

� Viceprimar Popa Claudiu
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Învăţătorul Gheorghe SĂVULESCU,
ctitor al şcolii primare din satul Gemenea-Onceşti

Originar din satul Văleni-Dâmboviţa, Gheorghe Săvulescu a
venit în Gemenea ca învăţător în anul 1919 şi de atunci până
la pensionarea sa a slujit învăţământul gemenean de la
Brătuleşti şi Onceşti. La 28 mai 1940, învăţătorul Gheorghe
Săvulescu susţinea inspecţia specială pentru acordarea gradu-
lui didactic I. Cu acea ocazie, pe lângă lecţiile susţinute la
şcoala Gemenea-Brătuleşti, unde funcţiona în acel moment, el
avea să prezinte şi lucrarea intitulată Monografia şcolii primare
din satul Onceşti, comuna Gemenea, judeţul Dâmboviţa
(1940), unde era prezentat un istoric al evoluţiei învăţământu-
lui din Gemenea, dar şi detalii semnificative despre construcţia
localului de şcoală din satul Gemenea-Onceşti. Din procesele
verbale încheiate cu ocazia inspecţiei amintite aflăm că învăţă-
torul Gheorghe Săvulescu obţinuse gradul didactic II încă de la
1 aprilie 1933. 

Până în anul 1940 el a desfăşurat o intensă activitate în şcoală
dar şi în afara ei, în comunitatea care îl adoptase, în satele
fostei comune Gemenea (Onceşti şi Brătuleşti). Una dintre
aceste activităţi care avea să îi înscrie numele în memoria
consătenilor săi de la Onceşti avea să fie aceea de ctitor al
şcolii primare. 

Învăţătorul Gheorghe Săvulescu, în calitate de membru şi
casier al comitetului de construcţie al şcolii, avea să participe
efectiv la toate lucrările „de la baterea ţăruşilor până la
punerea ultimei ţigle”- aşa cum el însuşi nota într-un Memoriu
de activitate întocmit cu ocazia inspecţiei invocate de noi mai

sus. În privinţa construcţiei localului şcolii de la Onceşti,
directorul şcolii din Brătuleşti, învăţătorul Ion N. Marinescu
avea să aprecieze la 18 martie 1940 despre învăţătorul
Gheorghe Săvulescu că: „a contribuit la construcţia măreţului
local de şcoală muncind fără preget la terminarea lui de roşu
în mai puţin de două luni, personal conducând lucrările de
arhitectură, după planul întocmit de la fundaţie până la înveliş. 

În calitate de casier al comitetului de construcţie a activat la
strângerea fondurilor, stimulând pe locuitori cu cuvântul şi
contribuţia materială. Acest lucru l-am arătat la timp,
propunându-l autorităţilor şcolare de a fi decorat cu răsplata
muncii (…). Din iniţiativa domnului Săvulescu care a luat parte
şi la războiul cel mare, pentru sădirea sentimentului naţional,
s-a construit în localitate un impunător monument al eroilor”.
Intenţia construirii unui local de şcoală în satul Gemenea-
Onceşti s-a manifestat încă din anul 1922 prin constituirea
unui comitet care să se ocupe de acest obiectiv, dar abia în
anul 1934 a început efectiv acţiunea. 

Până la construcţia noului local de şcoală de la Gemenea-
Onceşti, în perioada 1919-1936, activitatea didactică a avut loc
în diverse case particulare din acest sat. Terenul pe care avea
să se construiască şcoala aparţinuse bisericii de aici (punctul
Scursura Seacă). 

Continuare în pagina 5

Şcoala din Gemenea-Onceşti înaintea renovării (2011)

ÎŢI IUBEŞTI COMUNA? FII CETĂŢEAN RESPONSABIL!
� Desfundă-ţi podeţul; � Igienizează-ţi şanţul şi spaţiul din faţa proprietăţii; � Toaletează 

şi văruieşte stâlpii şi pomii din dreptul gospodăriei; � Repară-ţi şi igienizează-ţi gardul;
� Nu arunca gunoaie pe spaţiul public; 

Noi toţi, ceilalţi, îţi mulţumim!
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Din comitetul alcătuit pentru construcţia şcolii primare din satul Onceşti
pe lângă învăţătorul Gheorghe Săvulescu (casier) au mai făcut parte:
Preşedinte - Iosif I. Dârstaru (perceptor), directorul şcolii - învăţătorul Ion
N. Marinescu (secretar), I. N. Tătăranu (primarul comunei), Pr. N. C.
Popescu (preotul paroh), Haralambie D. Dârstaru, Spiridon D. Dârstaru,
Victor Şt. Oancea, Dumitru Gh. Simion, Dumitru I. Mihăescu, Constantin
I. Barbu şi Toma N. Ţuţuianu, (membri). Construcţia efectivă a început în
anul 1934 şi a beneficiat pe lângă ajutorul financiar al primăriei Gemenea
şi banii strânşii de comitetul de iniţiativă şi de aportul major al locuitorilor
întregului sat care au pus la dispoziţie o parte din materialele necesare:
lemn, piatră, nisip, cărămidă, ţiglă. Finalizarea construcţiei a avut loc în
anul 1936 după care a urmat amenajarea curţii şcolii prin plantarea unor
noi soiuri de meri donaţi de Camera Agricolă a judeţului Dâmboviţa.
Pentru efortul depus în realizarea acestui obiectiv învăţătorul Gheorghe
SĂVULESCU, poate fi numit pe drept cuvânt ctitor al şcolii primare din
satul Gemenea-Onceşti.

O scurtă dar pătrunzătoare caracterizare a învăţătorului Gheorghe
SĂVULESCU, pe care am publicat-o în anul 2012 în paginile lucrării
Gemenea (judeţul Dâmboviţa)- file de monografie, a fost făcută de
inginerul Teofil Simion: „Învăţător talentat, apreciat de părinţi, respectat
de elevi, animator cultural, organiza şezători, serbări, descoperea şi
antrena copii si tineri cu abilităţi. Se implica social în viaţa satului, a
condus mulţi ani cu înţelepciune, tact si cinste Obştea Gemenea, funcţie
pe care puţini bărbaţi au îndeplinit-o cu bine. Era apropiat şi prieten cu
consătenii harnici, buni gospodari şi cinstiţi. Îi sfătuia în orice domeniu,
educaţia copiilor, construirea casei, cumpărare de pământ, opţiunea
politică. Aici s-a dovedit un vizionar, a intuit schimbările politice şi a dat
sfaturi corecte. Fiind inteligent si abil, a ştiut să organizeze din umbră
contraofensiva împotriva neisprăviţilor, politicienilor locali şi a
activităţilor de partid reuşind împreună cu alţii să împiedice înfiinţarea
Gospodăriei colective prin încropirea Întovărăşirii. A crescut şi educat
singur (rămas văduv) cinci copii dintre care un medic şi o ingineră şi trei
fiice cu studii medii. Prin viziunea si menirea sa, prin modul cum şi-a
slujit ideile spre binele semenilor, a fost un intelectual.”

� Conf. univ. dr. Iulian Oncescu
Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Asociaţia Română pentru Promovarea Valorii

Pentru că vine ziua lui,
ziua drag copilului, i-am
pregătit cu drag câteva
vorbe...

FURUL 
DE IUBIRE
Când l-ai privit și te-a privit
Miracolul s-a împlinit

Cu două mâini catifelate
Te-a făcut rob în tot și-n toate

Și cu-al lui dulce gângurit
Te face sclav înlăn
uit

Fin
a toată-
i fremătează
Cănd aburi calzi regurgitează

Și se alintă și răsfa
ă
Și-i ești prizonier pe via
ă

Nu-i chip din minte să alungi
Ochii lui limpezi . ape-adânci

Ce , parcă cu dorin
ă oarbă
A lumii taine vor să soarbă .

Și-i faci pe plac și-i stai în trânc
Orbit de acel sim
 adânc

Ce ni l-a lăsat Domnul Sfânt
Când prunci avem pe-acest Pământ .

Ce rost pe lume ar mai fi
Fără de-ai noști frumoși copii ?

Ei ne aduc nouă menirea
Și omenirii nemurirea …

Dumnezeu să îi binecuvânteze …

� Zaharia Sacagiu - VOINEŞTI

Copiii de la Şcoala Gemenea-Brătuleşti omagiind Ziua Eroilor
(ani 40 ai secolului trecut)
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IUBIREA CREŞTINĂ 
„Dumnezeu este iubire” (Ioan IV,8). Iubirea este principiul vie�ii; orice viată se naște din iubire. În crea�ie la nivel
uman, există întotdeauna doi. În lumea plantelor, a animalelor Şi mai presus de toate în lumea fiin�elor ra�ionale,
din doi se naște ceva. După cum observa Pr. Prof. D Stăniloaie, „fiecare se gustă pe sine din iubirea celuilalt și
egoismul nu e  pe deplin depășit… A iubi înseamnă tocmai a te „părăsi”, a renun�a la tine, a te uita pe tine pentru
altul, pentru salvarea lui… Acesta este modul divin de existentă: a fi în celălalt, a trăi în el, pentru el…” Un mare
gânditor creștin afirma: „A iubi o fiin�ă, înseamnă a-i spune: tu nu vei muri!  Aceasta nu înseamnă, tu nu vei muri
fizic; n-ar avea nici un sens. Aceasta vrea să spună că iubirea înglobează afirma�ia eternită�ii”. (Gabriel Marcel,
citat după Pr. Prof Dr. Constantin Galeriu). Dușmanul iubirii este dezbinarea, cearta, ura… Dacă în aceste situa�ii
func�ionează IERTAREA, suntem pe calea către Dumnezeu. Întrebat ce este iertarea, un copil a spus că: „iertarea
este parfumul ce îl răspândește o floare atunci când calci pe ea” (Ruben Moses). De aici a plecat poezia
următoare… (Pr V.D.D.)

CE-AI ZICE TU?...

Ce -ai zice tu, de-ai fi o floare ,
Și altul te-ar călca-n picioare...
Ai da parfum ca ea?
Ai râde sau ai blestema?

Ce-ai zice, dacă ai fi un câine 
Și nimeni nu �i-ar da o pâine,
Te-ar bate și te-ar înjura?...
Ai pune pază gurii tale ori ai mușca?

Ce-ai zice tu să fii un cal,
Să fii bătut să duci povara 
Mai mare decât po�i purta?...
Ai sta cuminte sau ai riposta?

Oprește-te, măi omule, din nebunie. 
Că lumea care-a fost, o să mai fie; 
În focul dragostei e condamnată 
Ca să mai ardă înc-odată!

Ce-ai zice, dacă tu n-ai fi iubit 
Și lumea te-ar fi părăsit...
Cei dragi s-ar lepăda de tine?...
�i-ar fi cumva pu�in mai bine?

Ce-ai zice, dacă n-ai avea nimic,
Și lumea te-ar uita un pic;
Un pic mai mult de-o veșnicie?
Să vezi ce bine o să-�i fie!

Gândește-te la crucea ta 
Ce sub o salcie va sta...
Să ai mormântul negătit.
De focul suferin�ei răscolit!

Nu e destul ca ești nimic,
Iubitul meu si frate- amic?

Ai fost copil, bătrân sau bătrânică,
E o poveste doar de-o vară…
Atâta tine via�a ta… și-a mea…
Şi totul e povară!...

Mai ai cumva timp să urăști?
Î�i place să trăiești așa?
Răspunsul nu mi-l da acum!
E via�a ta și faci ce vrei cu ea…

Să ne-ntâlnim în veșnicie,
La bun rămas si-așa să fie!.

� Pr. Didoacă Dojană Vasile-Voineşti
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Moraru
Rebeca-Elena
2. Marin Teodor-
Mihail
3. Vîrlan David-
Ionuţ
4. Duţă Anastasia-
Ioana
5. Dumitru Delia-Maria
6. Răducanu Sara-Maria
7. Scarlat Ioana-Natalia

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Bucura Alexandru-
Constantin şi Diţa Costinela-
Florentina

Le dorim „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
20.04.2015 - 22.05.2015

Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:

consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:

www.primarievoinesti.ro
Telefon & Fax:

0723.142.661 – Primar 
0723.142.662 – Viceprimar 

0245.679.324 – Relaţii cu publicul
0245.679.450  – Fax 

1. Iugulescu Constantin
2. Cotoronţu Victor
3. Onc escu Adrian 
4. Oprea Elena
5. Neagu Viorica
6. Părăluţă Ioan 

Dumnezeu să-i odihnească!

DECESE �

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăună-
torului/bolii: vierme măr G I, tr. I + II, molii miniere, afide, acarieni, rapăn tr. IV +
V, fainare tr. V+ VI,  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 urmatoarele condiţii:
- maximul curbei de zbor – depunerea primelor ponte;
- conditii optime de temperature si precipitatii;
Folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:
- Coragen: 0, 15 l/ha  + Score 250 EC – 0,225 l/ha + Merpan 80WDG – 2,25 kg/ha
- Calypso 480 SC: 0,3 l/ha + Belis  – 0,8 l/ha + Folpan 80 WDG – 2,25 kg/ha
- Insegar 25 WG: 0,45 kg/ha + Embrelia – 1,44 l/ha + Dithane Neotec – 3 kg/ha
- Proteus OD 110: 0,75 l/ha + Luna Experience – 0,75 l/ha + Antracol 70 WP –
3,75kg/ha
- Voliam Targo: 1,1 l/ha + Fontelis – 0,75 l/ha + Dithane M45 – 3kg/ha
Pe solele pe care se înregistrează atac de acarieni se va adauga unul din acari-
cidele: Envidor 240 SC – 0,6 l/ha sau Sanmite 20WP  – 0,75 - 1,125 kg/ha sau
Milbecnock EC – 0,75 l/ha
Tratamentul se aplică în perioada:
- tr. I: 12 - 16.05.2015
- tr. II: 22 - 26.05.2015

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia si dezvoltarea dăună-
torului/bolii: monilioză, antracnoză, ciuruire, diferiţi dăunători care poate/pot
cauza pierderi importante la culturile:

CIREŞ + VIŞIN
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe
parcelele pe care s-au realizat urmatoarele condiţii:
- rezerva de boli şi dăunători;
- condiţii optime de temperatură şi precipitaţii;
Folosiţi unul din amestecurile de mai jos, după caz:
- Signum: 0,5 kg/ha + Calypso 480 SC – 0,2 l/ha;
- Rovral 500 SC: 1 l/ha + Decis Mega 50EW – 0,15 l/ha  ;
- Folicur Solo: 1 l/ha + Eforia 45 – 1,3 – 1,5 l/ha
- Switch: 1 kg/ha + Decis Mega 50EW – 0,15 l/ha  
Tratamentul se va aplica în perioada 13 - 18.05.2015

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăună-
torului/bolii: rapăn tr. VI-V, monilioză, pureci meliferi, alţi dăunători care
poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

PĂR
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe
parcelele pe care s-au realizat urmatoarele condiţii:
- condiţii optime de temperatură şi precipitaţii;
- prezenţa dăunatorilor în coroană;
- Chorus 50 WG: 0,45 – 0,75 kg/ha + Vertimec – 1- 1,5 l/ha
- Antracol 70WP: 2 – 3 kg/ha + Movento – 1,875 l/ha
- Bravo: 1,5 l/ha  + Nurelle  D – 0,75 l/ha
- Merpan 50 WP: 2,5 kg/ha + Mospilan 20 SP – 0,45 kg/ha
Tratamentul se va aplica în perioada:
Tr. I: 13-18.05.2015
Tr. II:  23-28.05.2015

Întocmit, ing. Şerban Victoria

BULETIN DE AVERTIZARE
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Final de campanie…
În data de 15 mai 2015, am finalizat o

nouă campanie organizată de Asociaţia RoRec sub
denumirea “Patrula de Reciclare”. Şcoala noastră a
participat la această campanie cu 25 de elevi, care
au desfăşurat o activitate susţinută, în şcoală, în
vederea colectării de deşeuri electronice şi electro-
casnice, cunoscute sub denumirea DEEE-uri. Pe
lângă acestea, membrii Patrulei de Reciclare au
participat, alături de reprezentanţii RoRec, la cam-
pania de colectare “Locul deşeurilor nu este în
casă”, desfăşurată în data de 1 mai 2015. Dăruirea
şi aplombul de care au dat dovadă au contribuit
din plin la reuşita campaniei din acea zi, fapt apreciat şi de
reprezentanţii RoRec. 

Acum, la final de campanie, ne mândrim cu faptul că
am reuşit să colectăm, numai în şcoală, 700 kg. de deşeuri,
lucru care ne dă speranţe în a obţine mult râvnitul premiu I.
La atingerea acestei cantităţi au contribuit locuitorii din

comunitatea noastră, care sunt alături de noi şi în celelalte
campanii pe care le derulăm în şcoală, fapt pentru care le
mulţumim şi pe această cale, aşteptându-i şi pe viitor să ne
sprijine.

� Prof. dr. Iurea Ionuţ,
Profesor coordonator Şcoala Gimnazială Suduleni

ATENŢIE! Putem deveni victime atât de uşor!

Din analiza acestui eveniment au reieşit  numeroase aspecte
negative care au favorizat săvârşirea acestei infracţiuni:

- locuinţa persoanelor vătămate, deşi este amplasată la
drumul judeţean, nu are în imediata apropiere niciun imobil
locuit şi nu este împrejmuită corespunzător ;

- poarta imobilului era în permanenţă deschisă;
- nu există un câine de pază;
- persoanele vătămate nu încuiau uşa de acces în

locuinţă;
- persoanele vătămate erau cunoscute în zonă că dau

bani cu împrumut , că oferă spre vânzare produse obţinute
în gospodarie (mere, ţuică, brănză, lapte) şi altor persoane
decât cele cunoscute, facilitând astfel intrarea în curte şi
obţinerea unor date de interes;

- persoanele vătămate spuneau cunoscuţilor că strâng
bani, că o parte au dus-o la bancă, urmând să ducă o altă
sumă de bani;

- lipsa unui telefon sau alt sistem de comunicare cu
familia sau vecinii.

De asemenea, după săvârşirea faptei au fost făcute o serie 
de greşeli care au dus la acoperirea urmelor lăsate de către
autori la faţa locului. 

Deşi în multe rânduri, cu ocazia intervenţiilor scrise în
“Gazeta de Voineşti”, am susţinut necesitatea luării unor
măsuri preventive de către fiecare dintre dumneavoastră,
iată cât de uşor puteţi deveni victim ale unor infractori care
au beneficiat uşor de date  şi de lipsa unor măsuri minime 
de siguranţă din partea persoanelor vătămate.

Vă rog ca, în situţia în care sunteţi victima unei infracţiuni,
să anunţaţi de îndată organele de politie, să luaţi măsuri ca,
până la sosirea echipei de cercetare la faţa locului, alte 
persoane - membrii familiei, cunoscuţi, echipaj de 
ambulanţă, curioşi etc., să nu intre în câmpul infracţional.

În final, apelez la dumneavoastră să ne sprijiniţi cu orice
fel de date din noaptea de 14/15 mai 2015 sau alte date
conjuncturale  care ne-ar putea ajuta la identificarea 
autorilor.  

Vă multumesc anticipat!

� Subcomisar de poliţie
UŢA NICOLAE GABRIEL

ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI

În momentul în care scriu aceste rânduri, mă aflu în postura neplacută să vă prezint un
eveniment deosebit de grav ce a avut loc pe teritoriul localităţii noastre, ca urmare a 
neglijenţei de care au dat dovadă persoanele vătămate. În noaptea de 14/15 mai 2015, trei
persoane mascate au intrat in locuinţa persoanelor vatamate C.G. şi C.M. , din satul Manga,

şi, după ce le-au agresat, au sustras o sumă de bani.


