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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

Un vis devenit realitate!
Dragii mei,

În martie 2012, vă informam că a fost
semnat contractul de finan�are cu
Administra�ia Fondului de Mediu pentru
proiectul intitulat „Sistem centralizat de
canalizare în satul Voinești, comuna
Voinești” cu finan�are 95% de la buge-
tul de stat și 5% cofinan�are de la 
bugetul local.

Existau atunci discu�ii de tot felul cum
ar fi:
- Vrăjeală, se aproprie campania elec-
torală!
- Ce ne trebuie nouă canalizare?
- Se vor distruge drumurile!
- Pe mine nu mă interesează că am fosă
septică!
- Nu se va realiza niciodată!
- Nu va func�iona niciodată!
- Nu o să mai trăiesc să văd canalizare
în Voinești!

După 3 ani, vă raportez că sta�ia de
epurare a apelor uzate și fecaloide a
fost pornită și sistemul centralizat de
canalizare este func�ional. A fost un
proiect foarte greu de realizat, cu
șan�uri săpate și la adâncimea de 5
metri, cu disconfort pentru locuitorii
satului Voinești, cu nemul�umiri din
partea unora, cu  felicitări din partea
celor mul�i.

Iată câteva detalii privind realizarea
acestei investi�ii:
- Elaborare proiect tehnic: SC Building
Design 2000 SRL Ștefănești – Argeș.
- Constructor desemnat în urma 
desfășurării procedurii de achizi�ie 
publică, în conformitate cu OG 34, 
actualizată: SC Comiz Romarg SRL
Pitești.
- Ordin de începere a lucrărilor:
10.10.2012, durata de execu�ie 33 luni
și o lună pentru recep�ie, respectiv

până la 28.07.2015.
- Valoarea finală a contractului de
lucrări: 3.145.444, la care se adaugă
TVA.

Re�eaua de canalizare executată are o
lungime de 7721.93 m și are diametre
cuprinse între DN 250x6.2 mm și DN
315x7.7mm. Au fost montate 161
cămine de vizitare, 4 subtraversări și o
sta�ie pompare. Căminele de vizitare
sunt montate la distanţă de max. 60 m
și la fiecare schimbare de direc�ie.
Sta�ia  de pompare a apelor uzate este
dimensionată pentru Q=300 mc/zi.

Schema de epurare corespunde 
debitelor caracteristice de ape uzate 
și concentra�iilor indicatorilor avute în
vedere pentru acestea și urmărește în
mod special re�inerea materiilor în 
suspensie, a substan�elor flotante, 
eliminarea substan�elor organice
biodegradabile și eliminarea compușilor
azotului și fosforului.

Când scriu acest material, cu bucurie 
vă pot spune că noua sta�ie de epurare
este în stare de func�ionare. Sistemul
centralizat de canalizare va avea un rol
foarte important în via�a noastră,
pentru că ne protejează atât sănătatea,
cât și mediul înconjurător. Folosim apa
potabilă zilnic în majoritatea activ-
ită�ilor noastre obișnuite: o bem, gătim,

ne spălam, spălam vase și haine. Odată
utilizată, apa potabilă devine apă uzată.
Sistemul de canalizare este folosit 
pentru colectarea acestei ape și
cură�irea ei înainte de a se întoarce în
mediul înconjurător. Canalizarea
reprezentă o miză majoră atât pentru
sănătatea dumneavoastră, cât și pentru
dezvoltarea durabilă a comunei noastre.

Stima�i voineșteni, vă recomandăm ca,
în perioada imediat următoare, să vă
racorda�i la sistemul de canalizare și să
SISTAŢI DE  URGEN�Ă deversarea apelor
menajere și fecaloide în șan�urile 
destinate în exclusivitate pentru apele
pluviale. Grăbi�i branșarea la reţeaua
nouă fiindcă deja avem pregătit
„Proiectul privind modernizarea prin
asfaltare a străzilor din satul Voinești” și
după realizarea acestuia va fi imposibil
racordarea la canalizare.

Pentru detalii privind branșarea, 
respectuos vă rog să lua�i legătura cu
domnul viceprimar Popa Claudiu sau cu
doamna consilier urbanism - Camelia
Gavrilă. Acest vis devenit realitate vreau
să aducă bunăstarea și sănătatea în
casele dumneavoastră și nu uita�i: 
NU NE VOM OPRI AICI!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră

Dănuţ Gabriel Sandu
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Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Prin Submăsura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici”, fermierii pot obtine 15.000 de euro
pentru fermele lor. 

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca
scop:
• îmbunătăţirea  managementului exploatatiei agricole de mici
dimensiuni;
• creşterea orientarii către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor 
agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru 
implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

Solicitanţii eligibili trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
obligatorii:
• să fie fermieri care au drept de proprietate şi/sau drept de 
folosinţă pentru o exploataţie agricolă  care intra în categoria de
fermă mică cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
• să fie persoane juridice române;
• să acţioneze în nume propriu;
• să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii
de Finanţare;
• să aibă învaţământul minim de 8 ani (clase);
• să se încadreze într-una din formele de organizare:

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate
cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi com-
pletările ulterioare;
- ca persoană fizică autorizată;
- ca întreprinzator  titular al unei intreprinderi individuale;
- ca intreprindere familială;
- societate cu răspundere limitată cu asociatunic/ majori-
tar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr.
31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

• să respecte încadrarea în categoria de microintreprinderi sau
intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economică;
• să nu creeze condiţii pentru a obtine în mod necuvenit un avantaj,
în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,
cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare
a proiectului.

Exploataţia agricolă trebuie să indeplinească următoarele condiţii
obligatorii:
• are o dimensiune economic cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O.
• este înregistrată ca microintreprindere/ intreprindere mică;
• este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de
organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului, cu cel putin 24 de
luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Submăsurii 6.3,
in RegistrulUnic de Identificare – APIA şi/ sau în Registrul Naţional al
Exploataţiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol.

Valoarea sprijinului financiar:
Bugetul alocat sesiunii pentru anul 2015 este de 72.848.330 euro,
din care 21.854.499 euro pentru zona montană. Sprijinul public 
nerambursabil se acordă pentru o perioada de maximum 3 - 5 ani
(perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) şi este de
15.000 de euro, procentul de finanţare nerambursabilă fiind de
100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de
primă în două tranşe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanţare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia 
implementării corecte a Planului de afaceri, fără a depăşi 3 - 5 ani 
(5 ani pentru exploataţiile pomicole), de la semnarea Deciziei  de
Finantare.

Condiţii de îndeplinit pentru a primi finanţare:
• să se încadreze în categoria microintreprinderilor  şi intreprinde-
rilor mici:
• să deţină o exploataţie agricolă cu dimensiunea economic 
cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard);
• să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor 
legislative naţionale, cu cel putin 24 de luni înainte de solicitarea
sprijinului.

Beneficiarii acestei submăsuri au obligaţia:
• de a menţine cel puţin dimensiunea economica (S.O.) pentru care
s-a acordat sprijinul, pentru perioada de implementare şi 
monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 8 ani (maximum
10 ani pentru exploataţiile pomicole);
• de a nu reduce dimensiunea suprafeţei exploataţiei din anul 02,
până la sfârşitul anului ţintă.

Finanţarea în cadrul acestei submăsuri derulată prin PNDR
2014-2020 este restricţionată pentru următoarele categorii de 
solicitanţi/ beneficiari:
- Solicitanţii/ beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debito-
rilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cat și pentru FEADR, până
la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor și
majorărilor de întârziere;
- Solicitanţii/ beneficiarii, după caz, care au contracte de finanţare
pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, pentru 1
an de la data rezilierii, iar solicitanţii/beneficiarii care au contracte
de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractual
din iniţiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;
- Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se
află în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a
instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii;
- Beneficiarii care au obţinut sprijin nerambursabil prin intermediul:

� Măsurilor 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”, 411-112
din PNDR 2007-2013;

� Măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzistenţă”, 411-141 care nu şi-au finalizat Deciziile de
Finanţare (sprijinul nu a fost încasat de beneficiari pe parcursul celor
5 ani de implementare) din PNDR 2007-2013;

� Submăsurilor 6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri ”, 19.2 aferentă din PNDR2014-2020;

� Submăsurilor 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor
mici”, 19.2 aferentă din PNDR2014-2020.

Proiectele se depun până la data de 30 octombrie
2015, orele 16:00.

CONSILIER C.A.J. Dâmboviţa
Olaru Mihai Traian
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Pentru beneficiarii de ajutor social şi 
alocaţie pentru susţinerea familiei,
venim cu rugămintea ca, din trei în trei
luni, să se prezinte la Serviciul de
Asistenţă Socială cu documentele 
solicitate privind veniturile (cupon de
pensie, cupon pentru alocaţie de stat
sau extras de cont, mandat poştal 
pentru pensia de întreţinere a copilului,
cupon pentru plasamentul familial,
hotărâre judecatorească de încredinţare
a copiilor şi pentru plasamentul familial,
adeverinţă de elev, adeverinţă de venit
din registrul agricol, adeverinţă de 
salariat în care să fie specificat venitul
net pe ultimele trei luni).

În cazul în care actele de identitate vor fi
preschimbate veţi prezenta la dosar
copii ale acestora.

Persoanele apte de muncă ce 
beneficiază de ajutor social sunt rugate
ca, de fiecare dată când sunt convocate
să efectueze orele de muncă, să dea curs
invitaţiei făcute de conducerea primăriei
sau asistenţii sociali, pentru a evita 
situaţii neplăcute cauzate de 
suspendarea dosarelor conform 
prevederilor Legii 416/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare.

În continuare, vă readucem la cunostinţă
lista bunurilor ce conduc la excluderea
ajutorului social şi alocaţiei pentru
susţinerea familiei:

Bunuri imobile
1. Clădiri sau spaţii locative altele decât
locuinţa de domiciliu şi anexele
gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi
curtea aferentă şi alte terenuri 
intravilane care depăşesc 1.000 mp în
zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile*
1. Autoturism şi/sau motocicletă cu o
vechime mai mică de 10 ani
2. Două sau mai multe autoturisme
şi/sau motociclete cu o vechime mai
mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, 
autocamioane de orice fel cu sau fără
remorci, rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de
apă, iahturi;
5. Utilaje agricole: tractor, combină
autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presa
de ulei, moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau
alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic
sau electric.

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1.Depozite bancare cu valoare peste
3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări
1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a
căror valoare netă de producţie anuală
depăşeşte suma de 1.000 de euro 
pentru persoana singură, respectiv suma
de 2.500 euro pentru familie.

Pentru a evita situaţiile neplăcute, la
dobândirea unuia sau mai multor bunuri
dintre cele menţionate mai sus, veţi
anunţa în termen de zece zile asistenţii
sociali de la Primăria Voineşti. Tot în
zece zile, veţi anunţa asistenţii sociali, în
situaţia în care vă pensionaţi sau vă veţi
angaja.

Asistenţi sociali,
Oprea Constantin

Liţescu Monica

O ZI SENINĂ... 
(TUTUROR)

Treceam și eu, așa, prin via�ă 
Cum trece-un precupe� prin pia�ă 
Nici nu vindeam, nici cumpăram 
Pe-al vie�ii etern drum, mergeam 
Mergeam grăbit  pe-același drum 
Ce-l batem to�i și nicidecum 
Nu pricepeam că-ntre născare
Și-a mor�ii zi, făr de scăpare
Nu-i trai ușor și-ai datorie
Să-ară�i că ești om  și-ai omenie 
Și, pe-acest drum  de to�i bătut 
Pe ne-așteptate am văzut 
O zi: SENINĂ ȘI FRUMOASĂ
Că-am vrut s-o iau la mine-acasă.
Să o încui, a mea să fie 
Să mă ferice în vecie 
Dar ea, mi-a zis râzând șăgalnic,
”Dragule om, ce pari zburdalnic 
Eu am surate făr de număr 
De vei privi peste-al tău umăr 
Le vezi pe cele ce-au trecut
Iar bine de nu �i-au căzut 
Tu n-ai știut să pre�uiești
Poten�a lor, dar nu greșești
Să le cinstești cum se cuvine
Pe cele ce-or veni la tine.
Că  toate-s zâne, ca-n povești
Atâta doar, tu să-�i dorești
Să fii un om mai împlinit
Și-ele te-or face fericit 
Dar, nu uita, ele-s cu tine 
Atât cât tu vei face bine 
De vei uita de omenie
Și ele te-or uita-n vecie
Și bine n-are să-�i mai fie…

Zaharia Sacagiu (Zali �ăranu)

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR
DE PRESTAŢII SOCIALE
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POVEŞTI DESPRE NOI ŞI VOI(NEŞTI) 
GENERAŢIA DE… “TOP” 

Au trecut deja examenele naţionale de la clasa a
VIII-a. A avut loc chiar şi repartiţia computerizată. Fiecare
elev ştie acum la ce liceu va merge în clasa a IX-a. Au rămas,
totuşi, pe site-ul edu.ro, ierarhiile, topurile, şirurile lungi de
nume, note şi medii. Şi pentru că suntem protagoniştii unei
performanţe de excepţie, nu pot să trec peste acest lucru
fără să-l comentez. 

Ştim cu toţii că Voineştiul (satul) are o şcoală  
gimnazială cu un singur rând de clase eterogene, neselectate,
cu copii din mediul rural. Mai ştim că în oraşe, în cadrul
colegiilor naţionale, se dau teste la clasa a V-a pentru 
organizarea unor clase de elită. Generaţiile lor care ajung în
clasa a VIII-a obţin la examene nişte note  astronomice la
care mediul rural nici nu visează. De, ce să facem?
Supravieţuim şi noi, zic eu, ca în epoca “de aur”, când unii
erau răsfăţaţi de soartă, iar alţii nu prea. 

Totuşi… ultimele statistici (privind media fiecărei
clase) publicate de I.S.J. Damboviţa după Evaluarea Naţională
de la clasa a VIII-a sunt concentrate în următorul top:   
I - Colegiul Naţional “Vladimir Streinu”Găeşti - media 9,20; 
II - Colegiul Naţional “Ienachiţă Văcărescu” Târgovişte -
media 8,95: 

III - Colegiul Naţional “Constantin Carabella” Târgovişte -
media 8,82; 
IV - Şcoala Gimnazială “Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti”
Târgovişte - media 8,37; 
V - Şcoala Gimnazială nr. 4 Pucioasa - media 8,30; 
VI - ŞCOALA GIMNAZIALĂ VOINEŞTI - media 8,21. 

Aşadar, din sutele de şcoli ale judeţului nostru, doar
Voineştiul are în 2015 o clasă de top, iar articolul acesta 
vorbeşte în termeni simpli despre o realitate, nu este 
nicidecum o laudă. Cum a fost posibil? Prin competenţă, 
disciplină, pasiune, multe exerciţii şi ore de pregătire, dar,
mai ales, prin eforturile convergente ale COPIILOR, dascălilor,
părinţilor şi ale comunităţii locale.

Închei întrebându-mă (retoric, evident): Cum va 
răsplăti Ministerul Educaţiei acest progres şcolar, această 
performanţă a generaţiei de “Top” -  o şcoală din mediul
rural alături de colegii naţionale şi şcoli de elită din  două
oraşe mari ale judeţului? Felicitări, copii, şi mult succes în
continuare!

Prof. Elena Pădure

Liceul Tehnologic Voinești va
implementa al doilea proiect de 
formarea profesională a elevilor prin
participarea acestora în stagii de
instruire practică în organiza�ia Tellus
Group din Anglia, pentru doi ani școlari,
începând cu anul școlar 2015-2016.
Instruirea profesională a elevilor în
domeniul electric, precum și alte 
activită�i educative, se vor  desfășura în
cadrul proiectului cu titlul ”New Skills
Through European Mobility”, proiect de
mobilitate al Programului Erasmus Plus,
un program al Uniunii Europene pentru
educatie, formare profesionala, tineret
si sport în  perioada 2014-2020. 

Activităţile practice din Anglia
vor fi stimulative prin mediu 
profesional, prezen�a tutorilor în 
procesul de formare a elevilor, situaţii
de lucru diferite fa�ă de mediul şcolar
din Romania, responsabilită�i, 
comunicarea în limba engleză  pe 
parcursul stagiului, dar și implicarea în
noi experienţe de învă�are.

Formare profesională a elevilor
din clasele a X-a, domeniul electric, se
va desfășura  pe o perioada de trei
săptămâni în 2016 și 2017, cu o durata
efectivă de 90 ore pentru fiecare flux de
elevi.  Elevii vor participa la nivelul
liceului înaintea deplasării în Anglia, la
un program organizat pe trei module de
pregătire: pregătirea pedagogică,
pregătirea lingvistică și pregătirea 
interculturală. Elevii vor fi caza�i în
familii în Plymouth, locul unde se 
desfășoara stagiul de instruire practică,
cazare benefică și în scopul integrării
elevilor în mediul tradiţional și cultura
specifică regiunii South West England. 

Cu acest proiect institu�ia de
învă�ământ din Voinești inscrie 
proiectul cu numărul 5 în portofoliul
unită�ii. Elevii acestui liceu tehnologic
începând din anul 2007 și-au format
competen�e în diverse domenii în școli
din tări europene ca: Lituania,
Portugalia , Cehia și Anglia.  De 
asemenea, procentul de promovare în
anul şcolar 2014-2015 la examenul
na�ional de certificare a calificării 
profesionale pentru cele trei calificări
de bază ale liceului, este de 100%, iar
cel corespunzător examenului de
bacalaureat pentru absolven�ii din anul
școlar curent este de 25%. Putem 
afirma că elevii unită�ii sunt interesa�i
de pregătirea profesională, o cerin�ă de
bază pentru a ocupa un loc de muncă în
tară sau în străinătate, precum și o 
integrare rapidă la locul de muncă.   

Ion Constantinescu,
Director și coordonator proiecte

europene

Formare profesională în Anglia
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PAGINA CREŞTINĂ
Moartea este o realitate, la fel

ca via�a. Dacă reflectăm pu�in vom 
constata la fel ca în�eleptul:  “sunt mai
multe valori sub pământ”, decât “pe
pământ”. Genera�ii întregi au sfârșit și
altele vor sfârși la cimitir. “Prin moarte
omul este despicat și sfâșiat în chip
dureros în cele două păr�i din care e
alcătuit și după moarte, omul încetează
de a mai fi: sufletul lui există separat şi
tot separat trupul… Trupul continuă să
existe în însăși putrezirea lui… ca
sămân�a în pământ, în așteptarea unirii
de-a doua cu sufletul, după care el
devine deja inexpugnabil pentru
această moarte vizibilă”. Acestea sunt
cuvintele Sf. Ignatie Briancianinov, om
de știin�ă rus, pe numele de botez
Dimitrie, ce a trăit în timpul ţarului
Nicolae și s-a călugărit (1827). A ajuns
la sfin�enie prin via�a sa exemplară.

În toate timpurile, la toate
popoarele a existat și există credin�a în
nemurirea sufletului. La creștini învă�ă-

tura aceasta este foarte puternică –
Avem chemarea veșniciei, a Infinitului,
a Hristosului Înviat! Moartea și cimitirul
nu trebuie să înfricoșeze pe adevăratul
creștin. Cuvântul “cimitir” vine din
limba greacă și înseamnă “loc de 
odihnă”, “de repaus”, “leagăn” etc.
Iubirea care nu piere niciodată
(Corinteni 13,8) este liantul prin care
întărim această legătură cu cei pleca�i.
Iisus a ascultat și a îndeplinit dorin�a
celor care s-au rugat pentru cei mor�i:
Învierea fiicei lui Iair, a lui Lazar etc.

Inscrip�iile vechi și simbolurile
creștine (crucea, opai�ul, peștele etc)
din peșteri și catacombe (locuri ascunse
unde se rugau creștinii în vremea perse-
cu�iilor) arată grija pentru cei adormi�i
în nădejdea învierii. La lumina opai�ului,
candelei, a tor�ei, a lumânării făcută din
seu sau ceară, creștinii s-au rugat 
pentru ei, cât și pentru cei pleca�i, cu
credin�a că și ei fac parte în continuare
din familie. Mai târziu, voievozii și 

domnii români şi-au lăsat pomelnicile în
ctitoriile lor. 

“Dacă urmarea firească a 
omului: adică în a treia zi se formează
inima, a noua zi se formează trupul
(embrionul), iar a 40 zi ia înfă�ișare
trupul, tot așa după moarte la trei zile
începe deformarea trupului, la nouă zile
putrezirea, la patruzeci de zile 
distrugerea inimii și pentru aceasta s-au
fixat chiar parastasele și rugăciunile
celor în via�ă pentru cei trecu�i în 
veșnicie” (Diacon P.I. David).

Nu există om pe lumea acesta
să nu aibă pe cineva drag “plecat” în
lumea cealaltă. Cimitirul trebuie să fie
curat, nu groapa de gunoi a localită�ii.
Este un altfel de sat unde ne vom muta
și noi – și nu uita�i, dacă Biserica este
deschisă, să trece�i și pe la ea, nu pe
lângă ea, așa cum se întâmplă de multe
ori. Și dacă timpul vă permite citi�i și
aceste versuri… (Pr.  V.D. Dojană)

Cernit, cu fa�a aplecată pășesc printre morminte,
La margine de sat, unde o altă lume doarme,
Atâtea întrebări se nasc; răspunsul nu stă în cuvinte 
Și nimeni nu-i puternic durerea să mi-o sfarme...
Aici, la margine de lume, tăcerea e stăpână,
Peste morminte triste pierdute printre flori,
Izvor de lacrimi curg în jurul ochilor cunună,
Și-mi taie răsuflarea... prin trup îmi trec fiori...
E liniște deplină și-atâta împăcare,
Mă copleșește plânsul de dorul celor dragi,
Fără credin�ă multă mă pierd în disperare,
Uitând că veșnicia veghează în cetine de brazi.
O, de-aș putea pe to�i să-i văd și să-i revăd,
Pe cei din neamul meu, ce nu i-am cunoscut 
Și-așteaptă risipi�i prin firele de glod,
Precum bobul de grâu... s-o ia de la început!
Mi-e dor de voi, strămoșilor, de chipuri dezbrăca�i, 
Ce a�i plecat demult, din lumea noastră nemiloasă, 
Abia aștept să fim ca fra�ii - mbră�ișa�i
Cu trupuri noi, calând pe moartea ticăloasă!
Ce să vă spun de – aici, în anii ce s-au scurs?
Și de la voi aș vrea să știu ce tăinui�i în groapă,
Ar fi atâtea întrebări ce-așteaptă un răspuns,
Cu to�ii ne-am privi și nimeni n-ar dori să tacă...

La noi nimic nu s-a schimbat prea tare,
La fel de trecătoare-i via�a ce �ine doar o zi...
Degeaba ne fălim ca Fătul din povesti, dar care 
Precum un Hamlet se întreabă a fi sau a nu fi...”

Ne-am înrăit cu to�ii atât de mult.
S-a frânt în noi iubirea, nu mai vorbim cu anii,
Infernul se tot cască și crește cu tumult,
În noi ne-ascundem ca-n tunel, la fel ca șobolanii.

Mi-e dor de voi și oful de părin�i mă curmă 
Tresar la neștiuta clipă a-ntâlnirii viitoare 
Când noi plecăm și alte flori pășesc din urmă, 
În umbra mor�ii ce ne poartă dincolo de zare...
Purta�i-vă în lumea voastră chinul,
Că noi, aici, în rugi vă pomenim mereu...
Ne ducem lupta noastră în pace cu destinul,
Iar Crucea ne-o purtăm cu sârg, crezând în Dumnezeu.
Pe voi acum nimic nu vă mai doare,
Doar sufletul... căci trupul de multă vreme e cenușă... 
Noi plângem pentru voi, și clipele sunt goale,
Dar aștepta�i pu�in... apusul bate insistent la ușă!...

Pr. Didoacă Dojană-Vasile - Voinești

PRINTRE MORMINTE
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BULETIN DE AVERTIZARE
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat

apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii:  molii miniere,
afide, acarieni, rapăn tr. XI, făinare tr. XII, 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 condiţii optime de temperatură şi precipitaţii. 

Folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai
jos, după caz:
- Calypso 480 SC – 0,3 l/ha + Flint Plus 64 WG – 1,875 kg/ha;
- Actara 25 WG – 0,15 kg/ha + Topsin 70 WDG – 1,05 kg/ha +
Merpan 80WDG – 2,25 kg/ha;
- Voliam Targo – 1,1 l/ha + Topsin 500 SC – 2,1 l/ha  +
Dithane M45 – 3kg/ha;
- Decis Mega 50 EW – 0,225 l/ha + Systhane Forte – 0,3l/ha +

Dithane Neotec 75 WG – 3kg/ha;
- Mospilan 20 SG  - 0,3 kg/ha + Folicur Sola 250EW – 0,75
l/ha + Folpan 80 WDG + 2,25kg/ha;

Pe solele pe care se înregistrează atac de acarieni se
va adăuga unul din acaricidele: Sanmite 20WP  – 0,75 - 1,125
kg/ha sau  Milbecnock EC – 0,75 l/ha  sau  Ortus 5 SC –
1,5l/ha;

Pe solele pe care se înregistrează atac de Erwinia
amylovora vă recomandăm  să faceţi  igiena pomilor prin:
tăierea ramurilor uscate la cca 50 cm sub uscătură cu  foarfe-
ca dezinfectată  în  hipoclorit de sodiu, strângerea ramurilor
într-un sac şi arderea lor.

Tratamentul se aplică în perioada: 19 – 31.07.2015.  

Paginile registrului vor fi numerotate, iar pe spatele ultimei pagini se mentionează câte pagini conţine registrul, se
semnează şi se  stampilează după caz. Utilizatorii profesionişti trebuie să păstreze documentele contabile privind p.p.p. 
o perioadă de minim 3 ani.

Întocmit, ing. Şerban Victoria

ATENŢIE! Fermierii sunt obligaţi să deţină registrul de evidenţă al  tratamentelor 
întocmit  după modelul de mai jos!

CĂSĂTORII NĂSCUŢI
1. Ertekin iris
2. Teodorescu
Adelina-Elena
3. Rada Radu-Ionuţ
4. Miriţă Sebastian-
Alexandru

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Preda Constantin-Raul
şi Neagu Maria-Daniela
2. Boiangiu Neculae-Alin şi Duca
Narcisa-Gabriela

Le dorim „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ: 22.06 - 21.07.2015

1. Milea Alexandrina
2. Dumitra Gheorghe
3. Militaru Elena
4. Neagu Mihai 
5. Matei Smaranda 

Dumnezeu să-i odihnească!

DECESE �
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FOARTE IMPORTANT! 
CONTROALE PE REŢEAUA DE APĂ

Tâlharii de la Manga au fost identificaţi!
Într-un material anterior, vă prezentam un 

eveniment deosebit de grav ce a avut loc în noaptea de
14/15.05.2015, pe teritoriul comunei Voineşti, în satul
Manga, când peste o familie, mama şi fiu, au intrat trei 
indivizi mascaţi şi care, prin agresiune, i-au deposedat de o
sumă mare de bani.  Am explicat atunci şi o serie de aspecte
negative care au favorizat săvârşirea acestei infracţiuni .  

De la data săvârşirii faptei şi până în prezent, 
lucrătorii Secţiei 5 Poliţie Rurală Voineşti au acordat sprijin
specialiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale
din cadrul IPJ Dâmboviţa pentru identificarea, documentarea
activităţii infracţionale şi trimiterea în judecată a autorilor.

În urma eforturilor deosebite depuse de colectivul
de lucru, s-a reuşit identificarea autorilor şi arestarea unuia
dintre aceştia, doi dintre ei fiind fugiţi. Este vorba despre trei
tineri din localitatea Costeşti Vale, judeţul Dâmboviţa.  Unul
dintre aceştia a fost în satul Manga, în vizită la o familie,
unde a aflat că persoanele vătămate dau bani cu împrumut 
şi că deţin sume mari de bani la domiciliu. Aceasta informaţie
i-a fost suficientă pentru a pune în aplicare săvârşirea faptei.

Pe această cale, mulţumesc tuturor cetăţenilor 
acestei localităţi care ne-au acordat sprijin necondiţionat, 
ne-au pus la dispozitie filmări ale camerelor de supraveghere
şi ne-au dat informaţii care ne-au condus la identificarea 

tâlharilor.
Iniţial, am fost foarte dezamăgit că în localitatea

noastră a avut loc un astfel de eveniment, datorat şi 
neglijenţei persoanelor vătămate, dar, ulterior, am fost 
mândru că, datorită unor cetăţeni de bună credinţă, s-a
reuşit identificarea autorilor .

Pentru prevenirea unor astfel de fapte, vă rog să ne
informaţi ori de câte ori primiţi în gospodărie cetăţeni din
alte localităţi pe care-i folosiţi ca zilieri, care locuiesc 
provizoriu la dumneavoastră, pe scurte perioade de timp sau
timp îndelungat .

Vă mulţumesc anticipat pentru înţelegere şi vă 
recomand să vă luaţi toate măsurile de asigurare a bunurilor
personale . Tot pe fondul neglijenţei oamenilor,  în noaptea
de 03/04.07.2015 autori necunoscuţi au intrat în cinci
gospodării situate în satul Gemenea-Onceşti, iar din anexele
lăsate neasigurate au sustras mai multe bunuri .

Îmi doresc să nu mai avem astfel de evenimente, iar,
în urma eforturilor pe care le facem, autorii acestor fapte să
fie arestaţi . 

ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI
Subcomisar de poliţie UŢA NICOLAE GABRIEL

Stimaţi cetăţeni, din cauza
secetei ce s-a instalat în această vară şi
în zona noastră, consumul de apă 
potabilă distribuită prin reţeaua de la
nivelul comunei Voineşti a crescut 
considerabil.  Urmare faptului că o
mare cantitate de apă nu a putut fi 
justificată la distribuţie, pentru a fi 
facturată către gospodării, 
reprezentanţii Serviciul Public Judeţean
de Alimentare cu Apă şi Canalizare
Dâmboviţa au efectuat controale la mai
multe branşamente ale consumatorilor.  

Au fost depistate trei cazuri de
instalaţii artizanale menite să sustragă
apă din reţeaua de distribuţie, prin oco-
lirea apometrului, astfel încât apa să nu
poată fi contorizată. Au fost aplicate, în
satul Suduleni, amenzi în cuantum de
3.000 (trei mii) lei şi cei în cauză vor
achita contravaloarea unui consum de
apă mediu pe o perioadă de trei

ani/gospodărie. De asemenea, se vor
întocmi dosare penale pentru furt
calificat. 

Vin cu rugămintea ca, în cel
mai scurt timp, cei care constataţi că
aveţi probleme la sistemul de 
alimentare cu apă (apometre defecte,
desigilate, blocate, montate artizanal,
cu pierderi sau scurgeri) să luaţi 
legătura cu operatorul de zonă pentru
remedierea defecţiunilor sau intrarea în
legalitate.

Noi, administraţia locală, ne
dorim ca toţi cetăţenii să beneficieze, în
mod echitabil, de utilităţile disponibile
la nivelul comunei şi vom continua 
dezvoltarea şi extinderea acestora prin
proiecte viabile pentru toate satele
comunei Voineşti.  În acelaşi timp, nu
vom admite sub nicio formă şi sub
niciun pretext abaterea de la lege şi 
faptele antisociale. 

Vă informăm pe această cale
că vor continua controalele în toate
satele comunei, cu echipamente 
performante, iar cei care vor fi depistaţi
că sustrag apă potabilă din reţea vor fi
sancţionaţi conform legislaţiei în 
vigoare. De asemenea, ne rezervăm
dreptul de a prezenta în numerele 
viitoare ale „Gazetei de Voineşti” o
situaţie cu cei depistaţi cu nereguli şi cu
cei care au fost sancţionaţi. 

În speranţa unor rezultate
favorabile care să nu lezeze imaginea şi
renumele comunei noastre şi a
voineştenilor, vă mulţumesc pentru

buna colaborare şi să vă doresc numai
bine! 

Viceprimar
Claudiu Popa
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Subvenţia la motorină pentru anul 2015
Producătorii agricoli pot depune la centrul APIA
cereri de acord prealabil pentru subvenţia la
motorină pe 2015 până la începutul lunii august.

Agenţia de Plăti şi Interventie pentru Agricultură
(APIA) informează potenţialii beneficiari că în data de 14 iulie
2015 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MADR nr.
1727 pentru aprobarea Procedurilor specifice de 
implementare si control, precum şi a formularisticii necesare
aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei 
la motorina utilizată în agricultură. 

Pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii 
completează o cerere de acord prealabil pentru finanţare, pe
care o depun la Centrul Judeten  al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură Dâmboviţa. 

Cererea de acord prealabil pentru finanţare se
depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent
perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat 
reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2014,
respectiv 2015-2020 inclusiv. 

Pentru anul 2015, cererea de acord prealabil pentru
finanţare se depune în termen de 15 de zile lucrătoare de la
intrarea în vigoare a Ordinului MADR nr. 1727/2015 (adică în
intervalul 14 iulie – 5 august 2015, inclusiv).

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali 
beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile
lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul
prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri
trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau
intreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu 
modificarile şi completările ulterioare. 

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli
care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul /
sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în
care îşi desfăşoară activitatea:
• să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA
(să deţină ID fermier);
• să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe
care le exploatează 
• să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele agricole
aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi
solarii), precum şi cu efectivele de bovine / ovine / caprine /
porcine / păsări / familii de albine / viermi de mătase, după
caz;
• să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)
al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare
/ autorizare sanitară veterinară pentru porci / păsări / familii
de albine / viermi de mătase, dupa caz;
• suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de 
minimum 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel
putin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor 
cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor
de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole,
arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie
de cel puţin 0,1 ha;
• să exploateze / să deţină / să crească animale / păsări /
familii de albine / viermi de mătase în vederea obţinerii 
producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
• să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

VICEPRIMAR
Claudiu Popa

DIN 1 IUNIE 2015 ÎN VOINEŞTI,
ÎN SPATELE PRIMĂRIEI, LÂNGĂ UNITATEA C.E.C.

Împrumutul tradiţional poate fi de până la 3 ori fondul social tradiţional şi poate
fi accesat de membri. Suma maximă acordată poate fi de până la 25.000 lei, ram-
bursabilă astfel:
– în 18 luni pentru sume de până la 10.000 lei,
– în 24 de luni pentru sume între 10.001 - 15.000 lei,
– în 30 de luni pentru sume între 15.001 - 20.000 lei,
– în 36 de luni pentru sume cuprinse între 20.001 - 25.000 lei.
Împrumutul se garantează cu fondul social și cu giran�i. Membrii CAR pot
economisi la CAR prin constituirea unor fonduri sociale, bonificate cu dobânzi
atractive.

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 

Suntem aici pentru 
dumneavoastră! 

Prin urmare, nu ezitaţi să ne
contactaţi ori de câte ori
întâmpinaţi dificultăţi.


