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- Primăria şi Consiliul Local RAPORT DE ACTIVITATE PE LUNA MARTIE
Dragii mei,
Începând cu acest număr al “ Gazetei de Voineşti”,
vă voi aduce la cunoştinţă, în fiecare lună, activitatea
Primăriei şi a Consiliului Local, privind proiectele
ce se realizează în comuna noastră.
În luna pe care abia am încheiat-o, cea a mărţişorului,
la nivelul localităţii noastre, s-au realizat următoarele:
- Datorită faptului că iluminatul public, vechi de peste 14 ani, a
devenit ineficient, cu consumuri mari de energie şi
mentenanţă costisitoare, am hotărât, în şedinţă de Consiliu
Local, ca în următorii trei ani să înlocuim lămpile existente cu
lămpi economice tip LED cu sistem lupă, care dispersează
lumina în unghi de 120°. Astfel, au fost montate, în satul
Voineşti, strada Principală, pe tronsonul Spital-Staţiunea
Pomicolă şi în târgul săptămânal 108 lămpi de 54 waţi, fiecare
cu luminozitate ireproşabilă pe timp de noapte. Valoarea
investiţiei este de 100.000 lei, bani din bugetul local. Vom face
acest lucru în toate satele comunei, pe tronsoanele de
iluminat public existente.
- Cu ajutorul beneficiarilor Legii 416/2001 şi cu utilajele din
dotarea Primăriei, am demolat clădirile existente în centrul
civic (clădiri obţinute în baza unei hotărâri judecătoreşti) şi am
balastat terenul aferent pentru amenajarea unei parcări pe o
suprafaţă de 890 mp. Prin realizarea acestei parcări, vom reuşi,
cu siguranţă, să descongestionăm traficul rutier şi pietonal din
zona centrului civic;
- În fosta grădiniţă a satului Voineşti (la parterul blocului 2), am
început lucrările de reabilitare, modernizare şi amenajare
grupuri sanitare pentru înfiinţarea unei biblioteci şi a unui
sediu nou pentru serviciul de asistenţă socială. Valoarea

investiţiei este de 130.000 lei, sumă prevăzută în bugetul
Consiliului Local.
- În asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, am reluat
lucrările la proiectul din satele Izvoarele şi Suduleni,
continuând betonarea şanţurilor şi construirea podeţelor,
urmând ca, în maximum 30 de zile, să finalizăm şi să
recepţionăm lucrările.
- Am demarat lucrările de reabilitare şi modernizare a grupului
sanitar existent în târgul săptămânal. Vom realiza un grup
sanitar ultramodern cu toate dotările necesare, care va putea
fi utilizat de către comercianţii şi vizitatorii târgurilor
săptămânale şi anuale. Valoarea investiţiei este de 45.000 lei,
bani din bugetul local.
- Am tăiat brazii existenţi în curtea Centrului de Sănatate
Voineşti şi în curtea bisericii din satul Suduleni, din cauza
riscului de prăbuşire peste clădiri şi liniile aeriene de
electricitate. De asemenea, am toaletat şi salcia bătrână din
punctul “Cişmea” din satul Izvoarele.
- Cu ajutorul beneficiarilor de ajutor social, am pregătit terenul
pentru însămânţare cu gazon a spaţiului verde din centrul
civic.
- Împreună cu conducerea Liceului Tehnologic Voineşti, am
demarat acţiunea “Seri distractive” pentru elevii acestui liceu,
care vor fi organizate în fiecare zi de vineri între orele
15:00 – 19:00.
Dragi locuitori ai comunei Voineşti, pentru luna
aprilie ne propunem alte acţiuni şi lucrări de importanţă
majoră pentru localitatea noastră. Avem nevoie de sprijinul şi
înţelegerea dumneavoastră şi niciodată să nu uitaţi că
NE ŢINEM DE CUVÂNT! Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră - Dănuţ Gabriel Sandu
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Spovedania, taină a tămăduirii omului
şi a restaurării vieţii
Sfintele Taine reprezintă o categorie aparte a slujbelor
bisericeşti care alcătuiesc cultul divin public al Bisericii
Ortodoxe şi care au o importanţă covârşitoare pentru viaţa
credincioşilor. Definite drept slujbe bisericeşti prin mijlocirea
cărora se împărtăşeşte harul lui Dumnezeu, prin anumite
semne văzute, Sfintele Taine au drept scop sfinţirea şi
mântuirea celor ce le primesc, iar din punct de vedere
eclesiologic ele sunt mijloace prin care Mântuitorul Hristos,
Săvârşitorul lor Adevărat uneşte cu Sine şi cu Biserica pe toţi cei
ce cred în El.
Sfintele Taine sâvârşite în Biserica Ortodoxă se află în
strânsă legătură unele cu altele, săvârşirea lor marchează
etapele potrivit cărora se desfăşoară şi se dezvoltă viaţa
spirituală a credincioşilor. În fiecare Taină, şapte la număr:
botezul, mirungerea, spovedania, împărtăşania, hirotonia,
nunta şi maslul, credinciosul se întâlneşte cu Hristos
Mântuitorul în mod personal şi astfel se experimentează
comuniunea de iubire cu El.
În ceea ce priveşte Spovedania, Mântuitorul a făgăduit
această Taină Sfinţilor Săi Apostoli când le-a spus: “Oricâte veţi
lega pe pământ vor fi legate şi în cer şi oricâte veţi dezlega pe
pământ vor fi dezlegate şi în cer”(Matei 16,19). El a instituit-o
după Învierea Sa din morţi, când, arătându-Se Apostolilor le-a
zis: “Pace Vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl vă trimit şi Eu
pe voi Şi zicând aceasta, a suflat asupra lor si le-a zis: “Luaţi Duh
Sfânt, cărora veţi ierta păcatele le vor fi iertate şi cărora le veţi
ţine, vor fi ţinute” (Ioan20,21-23). Puterea de a lega şi dezlega
păcatele o are numai Mântuitorul Hristos, dar El a dat această
putere apostolilor şi, prin succesiunea apostolică, episcopilor şi
preoţilor.
În urma căderii în păcat, omul a stricat comuniunea cu
Creatorul Său, s-a alterat armonia dintre trup şi suflet şi a
devenit rob păcatelor. Pentru aceasta, Mântuitorul S-a întrupat,
ca să ne elibereze de această robie apăsătoare şi chinuitoare şi
a ne readuce la starea de comuniune cu Dumnezeu.
Prin Taina Spovedaniei, ne-a lăsat posibilitatea de a ne
curăţi de păcate, de a ne înnoi spiritul şi de a ne sfinţi viaţa.
Taina Spovedaniei este, aşadar, Taina prin care credinciosul
dobândeşte iertarea păcatelor săvârşite după botez şi
împăcarea cu Dumnezeu prin Biserică.
De-a lungul timpului, Taina Spovedaniei a cunoscut
mai multe denumiri, fiecare evideniind un anume aspect al
Tainei:
a) Pocăinţa sau Taina Pocăinţei, denumire care scoate în
evidenţă părerea de rău pe care o manifestă credinciosul şi
care, de regulă, însoţeşte actul mărturisirii păcatelor.
b) Mărturisirea sau Taina Mărturisirii, denumire care
evidenţiază modalitatea păcatelor înaintea preotolui duhovnic.
c) Al doilea botez, adică taina curăţirii de păcatele personale şi
a refacerii legăturii spirituale cu Biserica, întrerupte temporar
prin păcat; locul apei curăţitoare a botezului îl ţin aici lacrimile
pocăinţei pentru păcatele săvârşite;
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d) Uneori, Spovedania mai este numită Iertare, Dezlegare
pentru că ea oferă iertarea păcatelor şi astfel se dezleagă
creştinul sau Împăcare pentru că Taina, odată săvârşită, ne
împacă cu Dumnezeu prin Biserică.
Este important de precizat că Taina Spovedaniei sau
Mărturisirea presupune nu numai arătarea şi expunerea
păcatelor înaintea duhovnicului, ci şi conştientizarea stării de
păcătoşenie şi manifestarea dorinţei sincere de îndreptare care
să reînnoiască comuniunea de iubire cu Dumnezeu.
Un alt aspect pe care îl cunoaşte Taina Mărturisirii
este acela de mijloc de progres, de creştere duhovnicească.
Pentru ca spovedania să aibă roade bogate în viaţa
credinciosului, acesta trebuie ca, înainte de Spovedanie, să se
pregătească prin post şi rugăciune, prin citirea canonului de
dinainte de spovedanie şi, totodată, să îşi facă o atentă
cercetare a cugetului său.
De asemenea, Spovedania trebuie să îndeplinească
anumite condiţii pentru a avea folosul duhovnicesc aşteptat:
- Să fie benevolă, făcută de bună voie şi din toată inima, fără
constrângere sau teamă;
- Să fie completă, ştiut fiind faptul că nu pot fi iertate decât
păcatele mărturisite;
- Să fie sinceră şi obiectivă, arătându-se păcatele aşa cum s-au
săvârşit ele;
- Să fie făcută cu smerenie, cu zdrobire de inimă, însoţită de
părerea de rău pentru păcatele săvârşite şi de hotărârea fermă
de a a nu le mai repeta;
Aşadar, îndreptarea noastră se face prin mărturisirea
păcatelor în faţa preotului duhovnic. Păcatul apasă conştiinţa
noastră şi ne răneşte sufletele, dar prin mărturisire, sufletul se
uşurează, inima dobândeşte pace, conştiinta câştigă linişte şi
împăcare, iar rănile se vindecă.
În societatea în care ne aflăm astăzi observăm, din
păcate, câteva tendinţe eronate de interpretare a acestei taine,
mai ales din rândurile tinerilor, fără să cunoască învăţătura de
credinţă sau arătând dispreţ şi ignoranţă faţă de ea, se afirmă
că spovedania nu are nici o valoare, fie că ei refuză din egoism
şi infatuare să se prezinte în faţa unui preot duhovnic, fie ei nu
ţin post, nu se roagă, aşadar nu sunt iertaţi niciodată şi
prezenţa lor în Biserică ar fi zadarnică. Acest curent distructiv
pentru suflet şi deosebit de periculos pentru trup este
împărtăşit de mulţi semeni de-ai noştri care nu au nici o
legătură cu viaţa spirituală, spre a lor pierzanie.
Sfânta Scriptură, potrivit principiului ei biblic “nu cei
sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi!”, îndeamnă mai
ales pe această categorie de oameni să vină la spovedanie,
pentru că în acest mod se poate trezi în ei conştiinţa păcatelor,
prin mustrare, şi pot fi salvaţi de la pierderea identităţii lor
duhovniceşti prin găsirea unor duhovnici înţelepţi şi pricepuţi
care să-i convingă să schimbe obiceiurile greşite ale vieţii lor, să
se îmbrace în haina luminii harului şi a virtuţilor creştineşti.
Continuare în pagina 3
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PRIMĂVARĂ CA-N POVEȘTI
Primăvara aceasta mi-a adus aminte de acei colegi de școală care au dat un alt sens cuvântului prietenie și o
noblee aparte acestui sentiment…
Ce primăvară minunată
Cum n-am trăit în viaa-mi toată
Mi-e dat acum ca să trăiesc
În ne-nsemnatu-mi drum lumesc.

Dar primăvara de acum
Este mai mult cât pot să spun
Că vine-n dar cu sfinte flori
Ce-s fără de egal comori.

Și ne vor face să simim
Din nou, ce-nseamnă să trăim
Simiri ce le credeam uitate
Dar cu atât mai minunate.

Din cele câte am trăit
Toate cincizeci m-au fericit
Cu tot ce-aduc frumos pe lume
Din NOU, făcând mereu minune.

Bobocii florilor de altădată
Ce mi-au făcut viaa minunată
Sunt mari și, parcă nefiresc,
În primăvară ei rodesc.

Și-am vrea atât să mulumim
Că acei ce mult noi îi iubim
Ne pun în case mai mult soare
Să uităm de-a noastră înserare.

Și an de an s-au întrecut
Să dea Naturii nou tribut
Întinerind-o cum n-ai crede
Ceva mai tânăr să poi vede.

Iar rodul lor, noi flori sub soare,
Pune balsam și alinare
Pe-al nostru suflet încercat
Ce primăveri a adunat.

Și rodul lor, flori unicate,
Cum numai în povești se poate
E-un nou motiv să ne-ntâlnim
Și ca bunici să povestim.

Și florile-s mereu mai vii
Și trilul cel de ciocârlii
E an de an mult peste fire
Făcând să simi Dumnezeire.

Mai ieri eram primăvăratici
Lipsii de griji, cu tot lunatic,
Și nu gândeam să vină o zi
Când pruncii noștri vor rodi.

 Zaharia Sacagiu_Voinești

Spovedania, taină a tămăduirii omului
şi a restaurării vieţii
Continuare din pagina 2
În acest sens, Hristos a lăsat în lume, ca Sfântă
moştenire, Biserica Sa, astfel oferind o alternativă a tot ceea ce
poate însemna răul, cu toate formele lui de manifestare. În felul
acesta, Sfânta Biserică devine un adevărat spital duhovnicesc,
unde cei bolnavi spiritual se vindecă de nepuţintele lor.
În ceea ce priveşte perioadele de timp când se poate
spovedi creştinul, Biserica recomandă cele patru posturi de
peste an – atunci când credinciosul meditează mai adânc
asupra vieţii duhovniceşti prin înmulţirea rugăciunilor, prin
participare la slujbele sfinte ale Bisericii, prin studierea cărţilor
cu conţinut religios, prin faptele cele bune săvârşite de el.
Totuşi, creştinul se poate spovedi ori de câte ori simte nevoia,

are conştiinţa încărcată şi nevoia de mărturisire se impune ca o
necesitate imediată.
Postul este calea prin care se smereşte trupul, iar
rugăciunea face ca sufletul să se deschidă înaintea lui
Dumnezeu. De aceea, se cuvine să ne cercetăm pe noi înşine şi
cugetul nostru şi să vedem în ce măsură ne-am împlinit
datoriile către Dumnezeu, către Sfânta Biserică, către
aproapele şi către noi înşine şi să păşim către Sfânta Taină a
spovedaniei, care ne renaşte, ne tămăduieşte sufleteşte şi
trupeşte, care înnoieşte şi sfinţeşte viaţa noastră. Amin!
Paroh - preot Constantin Vrăbiescu,
Parohia Gemenea Brătuleşti

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti oferă spre vânzare,
la preţuri avantajoase, marcote şi material săditor categoria “CERTIFICAT”, din următoarele specii pomicole:
măr, prun, cireş, vişin, cais, piersic.
Pentru detalii sau comenzi, ne puteţi contacta la unul din numerele de telefon:
0723.235.137 - Şef fermă Tinca Elena sau 0723.631.080 - Director Comănescu Daniel.
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Proiecte pe bandă rulantă
Comuna Voineşti a dovedit de-a
lungul timpului că, doar prin muncă şi
eforturi susţinute, o comunitate poate
trăi în prosperitate şi armonie. Când am
păşit prima dată în Voineşti, am rămas
impresionat de măreţia livezilor cu meri,
de care se îngrijesc localnicii din
generaţie în generaţie, ce înconjoară
localitatea cât vezi cu ochii. La fel de
impresionat am fost şi de ambiţia
autorităţilor din „Ţara Merilor”, care au
reuşit să realizeze investiţii importante
pentru comunitatea lor, cu fonduri
externe de la Uniunea Europeană.
Datorită eforturilor depuse, au fost
atrase fonduri de aproape 9 milioane de
lei pentru reabilitarea infrastructurii
școlare şi a bisericii din Voineşti.
Pentru sprijinirea educaţiei
tinerilor comunei, au fost realizate două
proiecte prin care s-a reuşit reducerea
abandonului şcolar în rândul elevilor,
prin asigurarea unui proces de
învăţământ la standarde europene în
profilul tehnic-agricol şi agromontan.
Grupul Şcolar Argicol, care a beneficiat
de lucrări de reabilitare şi dotare şi al
cărui campus preuniversitar a fost
modernizat cu bani europeni, este de

altfel o instituţie de învăţământ aparte.
Aceasta are un plus de originalitate
datorită condiţiilor naturale favorabile şi
prezenţei Staţiunii Experimentale
Pomicole Voineşti, singura în întreaga
arie a dealurilor subcarpatice din
Muntenia şi Oltenia. Absolvenţii acestui
grup şcolar agricol de la Voineşti sunt
astăzi specializaţi în viticultură,
pomicultură, legumicultură, precum şi în
alte domenii tehnice.
Un alt proiect ce poate fi luat
drept exemplu de succes în absorbţia de
fonduri europene prin Regio este
„Reabilitarea, restaurarea şi valorificarea
turistică a bisericii din lemn «Duminica
Tuturor
Sfinţilor»,
«Sf.
Ioan»,
modernizarea şi crearea infrastructurii şi
a utilităţilor conexe, comuna Voineşti,
judeţul Dâmboviţa”. La fel ca majoritatea
monumentelor de patrimoniu culturalreligios, și biserica de lemn cu hramul
„Duminica Tuturor Sfinilor” şi „Sfântul
Ioan” se afla într-un stadiu avansat de
degradare, reabilitarea și conservarea
acestui obiectiv fiind pentru întreaga
comunitate din Voineşti, dar nu numai,
cu adevărat imperioase. Prin acest
proiect complex, biserica, simbolic

BULETIN DE AVERTIZARE
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi
dezvoltarea dăunătorului / bolii: Păduchele din San-Jose larve
hibernante, ouă acarieni, ouă afide care pot cauza pierderi importante
la culturile: TOATE SPECIILE POMICOLE.
- Tratament în perioada de repaus vegetativ - până la umflarea
mugurilor;
- Condiţii optime de temperatură;
Folosiţi unul din produsele de mai jos:
- CONFIDOR OIL SC 004 - 1,5 %
- NUPRID OIL 004 CE -1,5 %
La specia măr se recomandă un volum de 1.500 l apă/ha;
La specia păr se recomandă un volum de apă de 100 l apă/ha;
Tratamentul se aplică pe timp liniştit, fără vânt, la temperaturi peste
6 °C, prin îmbăierea pomilor.
Întocmit, ing. Şerban Victoria
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construită în formă de cruce, în 1814, pe
dealurile din stânga râului Dâmbovia, a
fost reabilitată şi restaurată cu fonduri
nerambursabile, pentru introducerea ei
în circuitul turistic intern și internaional.
Obiectivul, monument istoric de
categorie „A”, este una dintre puţinele
biserici din lemn rămase pe meleagurile
dâmboviţene, care prezintă valori
documentare și artistice demne de
păstrat.
Prin cele trei proiecte derulate
cu finanţare nerambursabilă Regio, edilii
au dovedit că au înţeles importana
accesării de fonduri europene, fără de
care comuna, precum multe alte
localităi cu capacitate financiară redusă
din mediul rural, nu ar putea să se
dezvolte. Investiţiile sunt deosebite, în
mod special datorită importanţei majore
pe care o au pentru comunitate –
îngrijirea a două valori umane, poate
cele mai importante, care ne ghidează
drumul nostru în viaţă – educaţia şi
credinţa!
Cu deosebită consideraţie,
Liviu Muşat,
Preşedinte ADR Sud Muntenia
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PELERINAJ LA MÂNĂSTIREA PRISLOP
Ziua 1: Târgovişte > Piteşti > Râmnicu-Vâlcea > Sibiu > Sebeş > Orăştie > Haţeg
Ziua 2: Haţeg > Petroşani > Defileul Jiului > Târgu-Jiu > Horezu > Râmnicu Vâlcea
> Piteşti > Târgovişte
Se vor vizita: Mormântul Părintelui Arsenie Boca; Mânăstirea Cozia; Mânăstirea
Cotmeana; Mânăstirea Polovragi; Mânăstirea dintr-un lemn; Mânăstirea
Lainici; Mânăstirea Bistriţa. În funcţie de disponibilitate, se vor vizita şi alte
obiective turistice. Programele cuprind foarte multe obiective pentru a fi cât
mai utile pelerinului.
Traseul poate suferi modificări în funcţie de starea drumurilor, condiţiile meteo
sau alte impedimente pe cât posibil fără a afecta obiectivele de vizitat. De
asemenea, la cererea pelerinilor, se pot adăuga şi alte obiective, modificând
inclusiv traseul.
Organizăm excursii/pelerinaje în toată ţara şi în străinătate, în fiecare
săptămână, la cerere.
150 lei (transport + cazare + cină)
Telefon: 0724.367.576 / 0728.303.083
limadi.serv@yahoo.com

Fiecare copil în grădiniţă
În vederea acordării tichetelor sociale în grădiniţă
pentru anul şcolar 2015-2016, cererea şi declaraţia pe propria
răspundere însoţită de actele doveditoare (certificatele de
naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere, certificatul de
căsătorie, hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea
adopţiei, potrivit legii, hotărârea judecătorească de
încuviinţare a adopţiei, potrivit legii, dispoziţia conducătorului
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau
hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de
judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea
judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia
autorităţii tutelare, potrivit legii, hotărârea judecătorească
prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv/ă pe o
perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă
privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor,
hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este
declarat/declarată dispărut/dispărută, după caz, alte acte
doveditoare privind componenţa familiei) se pot depune la
Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Voineşti
până la data de 30 aprilie 2016. Cererile depuse după data de
30.04.2016 nu se mai iau în considerare.
Tichetul social pentru grădiniţă se acordă numai
pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de
învăţământ preşcolar (pentru toate absenţele medicale,
părintele este obligat să prezinte certificatul medical sau
scutirea medicală în vederea motivării absenţelor, până la data
de trei ale lunii următoare) şi care îndeplinesc cumulativ

următoarele criterii:
- vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe
parcursul anului şcolar curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă
şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o
permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de
3 ani;
- vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de
1 septembrie a anului şcolar curent
Valoarea nominală lunară minimă a tichetului social
este de 50 lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, care
frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar
şi nu depăşesc venitul lunar pe membru de familie de 284 lei.
Titularul poate utiliza tichetul social numai pentru
achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor
de îmbrăcăminte şi /sau rechizite.
Este interzisă utilizarea tichetelor pentru
achiziţionarea de ţigări şi /sau băuturi alcoolice ori
valorificarea acestora prin transformarea în bani. În cazul în
care se constată că titularul nu respectă valorificarea
tichetului corespunzător, beneficiul încetează iar sumele
încasate se vor restitui de către titular.
Asistenţi sociali,
Oprea Constantin
Liţescu Monica
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LIBERTATE
O cioară trăia în pădure şi era absolut mulţumită de
viaţa sa. Însă, într-o zi, a văzut o lebădă… “Această lebădă este
atât de albă”, s-a gândit cioara. “Şi eu sunt atât de neagră.
Această lebădă trebuie să fie cea mai fericită pasăre din
lume.”
Cioara i-a comunicat lebedei ceea ce gândea.
“De fapt”, i-a răspuns lebăda, “simţeam că sunt cea mai
fericită pasăre din împrejurimi până când am văzut un papagal
care avea două culori. Acum cred că papagalul este cea mai
fericită pasăre care a fost creată”. Apoi, cioara l-a abordat pe
papagal, care i-a explicat: “Am trăit o viaţă foarte fericită până
când am văzut un păun. Eu am doar două culori, însă păunul
are o multitudine de culori...”.
Mai târziu, cioara a vizitat un păun de la grădina
zoologică şi a văzut că sute de oameni s-au adunat ca să îl
vadă. După ce oamenii au plecat, cioara s-a apropiat de păun.
“Dragă păun”, a spus cioara, “Esti atât de frumos. În fiecare zi
mii de oameni vin să te vadă. Când oamenii mă văd pe mine,
imediat mă gonesc. Cred că eşti cea mai fericită pasăre de pe
planetă”.
Păunul a răspuns: “Am crezut dintotdeauna că sunt
cea mai frumoasă şi fericită pasăre de pe planetă, însă, din
cauza frumuseţii mele, sunt închis în această grădină
zoologică. Am cercetat cu atenţie gradina zoologică şi am
realizat că cioara este singura pasăre care nu este închisă
într-o cuşcă. Aşa că, zilele trecute, m-am gândit că, dacă aş fi o
cioară, aş putea să hoinăresc fericit pretutindeni”.
Dorim, mai mult ca orice, să fim ceea ce nimeni

altcineva nu poate fi. Dorim să ne depăşim limitele, dar uităm
ce este cel mai important! PREŢUL PLĂTIT pentru aşa ceva.
Uităm cine suntem cu adevărat şi devenim din zi în zi
străini de noi, de valorile şi principiile noastre. Uităm educaţia
primită, echilibrul insuflat de bunici şi părinţi. Uităm ce e
familia şi ne “ridicăm”. Mai sus faţă de ce? Nu ştim. Poate de o
himeră, de o fata Morgana care ne face să nu mai fim noi.
Zilnic, ne comparăm cu cineva şi credem atât de tare
că acel cineva e mai bun decât noi, încât uităm la un moment
dat să ne regăsim. Continuăm să ne urmăm modelul, pe care,
dacă nu ne mai convine, îl schimbăm din mers, până când
modelul este coborât de pe piedestal şi se... umanizează. E şi
el tot om, cu calităţi şi defecte, unele poate sub calităţile
noastre, cu o viaţă mai mult sau mai puţin zbuciumată, cu
eşecuri sau greutăţi pe care a reuşit să le depăşească în timp,
dar nu s-a lăsat copleşit şi a mers mai departe. Aici intervine
conştiinţa şi ne trezim din “vis”, realizând că şi noi suntem
OAMENI. Oameni unici, care ne urmăm un drum personal, în
care o oglindă deformată sau o “colivie de aur” nu au ce căuta.
Dorim mai mult (pentru noi, pentru copii). Aşa este.
Dar, să nu uităm să menţinem un echilibru, să preţuim ceea ce
avem. Să nu ne mai comparăm cu alţii, pentru că întotdeauna
va exista cineva care va avea mai mult sau mai puţin decât noi.
Să învăţăm să fim fericiţi cu ceea ce avem, în loc să ne agăţăm
de ceea ce nu avem!

 RAMONA PRODAN

Dănuţ Pechea, pentru a patra oară
campion naţional la judo
Dănuţ Pechea a adus prima
medalie de aur pentru judo-ul
dâmboviţean în acest an. Sportivul de la
CS Târgovişte a devenit campion la
Turnu Severin după ce a terminat pe
primul loc în Finala Campionatului
Naţional de judo Under 16. Elevul lui Ilie
Torcică s-a impus la categoria 73 de
kilograme, la capătul unei prestaţii
excelente pe întreaga durată a
concursului. Dănuţ Pechea, de care se
interesează tot mai mult Dinamo
Bucureşti, l-a învins în lupta pentru aur
pe Alexandu Creţ, de la LPS CSŞ Oradea,
cu scorul de 1-0.
În urma evoluţiei de la Turnu
Severin, Pechea a ajuns la a patra
medalie de aur obţinută în ultimii patru
ani.
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„Mă bucură nespus de mult evoluţia lui Dănuţ. A fost din nou fenomenal,
iar acest lucru i-a adus încă o dată aurul. Este unul dintre cele mai bune
produse de care a dispus judo-ul dâmboviţean vreodată”, s-a exprimat
antrenorul Ilie Torcică.
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STARE CIVILĂ
18.02.2016 - 23.03.2016

NĂSCUŢI

Koryo Karate Club,
valoare confirmată!
Începutul de an 2016 a fost benefic pentru sportivii legitimaţi la
CS Koryo Dragomireşti, Secţia Voineşti. Astfel, la Campionatul Judeţean
de Karate, voineştenii au dat lotului clubului 5 sportivi, toţi reuşind să
urce pe podium cel puţin la o categorie.
Costanzo Isabella a cucerit două medalii de aur la kata şi kumite şi titlul
de Campioană Judeţeană de karate pe 2016. De asemenea, sportivii Oprescu
Bogdan şi Dincă Fabian au urcat pe podium, cucerind două medalii de aur şi
două de argint, la fel ca şi Nedelcu Alexandru, în timp ce sportivul Cristea
Valentin a reuşit obţinerea unei medalii de aur la kumite. În total, 9 medalii,
dintre care 6 de aur şi 3 de argint, un rezultat care mulţumeşte pe deplin.
Programul de pregătire al sportivilor de la CS Koryo Voineşti a inclus şi
participarea la Cupa Masibo Petroşani, organizată în comuna Baru, judeţul
Hunedoara, unde au participat doi sportivi: Costanzo Isabela şi Oprescu Bogdan,
ambii reuşind o comportare de excepţie la kata şi kumite echipe, adjudecându-şi
două medalii de aur pentru fiecare. De altfel, lotul clubului s-a clasat pe locul II
din 18 cluburi participante, cu peste 350 de sportivi care au luat startul în această
prestigioasă competiţie interstiluri.

1. Poşircă RoxanaElena-Alexandra
2. Cioacătă ValentinGabriel
3. Şerban DavidGabriel
4. Şerban Sara-Elena
5. Iugulescu Maria-Patricia
6. Vasile Alberto-Andrei
7. Savu David-Gabriel
8. Soare Maria-Gabriela

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Oprea Florin-Nicolae şi
Dina Speranţa
2. Oncescu Aristotel-Marius şi Oncioiu
Elena-Laura
3. Niţescu Silviu-Constantin şi Dincă
Ioana-Cerasela

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. Diaconu Elena
2. Ungureanu Niculae
3. Tudoreche Gheorghe
4. Tomescu Victor
5. Stănică Elena



Dumnezeu să-i odihnească!
“Sportivii au confirmat forma bună în care se află, obţinând
rezultate senzaţionale la competiţiile la care am participat în acest an.
Profit de ocazia pe care mi-o acordaţi pentru a saluta
administraţia publică voineşteană pentru condiţiile excelente de
antrenament pe care le avem la sala de sport a Liceului Tehnologic,
precum şi pentru organizarea în parteneriat cu Primăria Voineşti a
primei ediţii a «Cupei Mărului Voineşti», în luna noiembrie a acestui an.
De asemenea, reamintesc tuturor celor interesaţi de practicarea
acestui sport că pot participa la antrenamente în zilele de luni şi
miercuri din fiecare săptămână, între orele 17:00 - 18:30”, spune Viorel
Marinoiu – preşedintele şi antrenorul CS Koryo.

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
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Unde dai şi unde crapă!
Bine v-am găsit, băi fraţilor! Nu m-aţi mai văzut demult, nu-i aşa? Nici eu pe voi… Cred că trecură vreo
patru ani… Păi, nu v-am zis că ies doar la votare? Am auzit că se votează duminica asta şi zic, hai să ies şi eu să
văd ce şi cum, ce mai zice lumea, ce au mai făcut ăştia de i-am votat acum patru ani… Să văd care mai vrea să fie
primar…
Cum, de unde ştiu că e votarea duminica asta? Era
acu-ntr-o seară la televizor unul care zicea ceva de primar la
Voineşti… Mă dădui mai aproape, dădui televizorul mai tare,
când colo nu era Gambă, primarul… Era unul jumulit,
nebărbierit, cu o faţă de te ţii de portofel când îl vezi, care
mesteca gumă de ziceai că-şi rupe fălcile… Şedea pe un scaun
răstignit pe-o parte, ca la mă-sa acasă, şi zicea că vrea să fie
primar la Voineşti… Acu, zic, o fi alt Voineşti! Când acolo, ce să
vezi: ăla care acum patru ani aducea ploaia într-o perioadă
când ploaia nu se mai oprea… şi alte bazaconii. Zicea acum că,
dacă iese primar, vrea să ieftinească apa, să o facă un leu… Bag
de seamă că are ceva cu apa, dar, dacă mă uit mai bine la el,
cred că are ceva împotriva ei… şi a săpunului. Mai zicea
beleaua asta că vrea învăţământ modern… Spune o vorbă din
bătrâni să nu vorbeşti de frânghie în casa spânzuratului… La ce
îi debita mintea, cred că nici n-a terminat şcoala, l-a terminat
şcoala pe el…

Băi, nenicule, ce era la gura lui… Dar cred că are
probleme serioase. Chiar aşa: zicea nu ştiu care p-aici că
“piesa” ar fi vrut să se eutanasieze… Mare greşeală că nu a
făcut-o… Dar, niciodată nu e timpul trecut… I-auzi frate, să mă
iau eu după el şi să ies la votare ca mine-nimeni… când
alegerile sunt abia peste două luni… N-am nici eu minte…
Dar, nu-mi pare rău că am ieşit în sat. Am umblat
toată ziulica, am trecut pe la neamuri, am băut câteva pahare
şi am căscat gura la ce s-a mai schimbat prin comună. Băi,
frăţioare, nu mi-a venit să-mi cred ochilor câte lucruri noi şi
bune am văzut… Şi peste tot lumea îl vorbea pe primar şi pe
echipa lui numai de bine… Părerea lor!
Acu’ eu trebuie să ies iar la votare în prima duminică
din iunie… Mi-am făcut şi semn în calendar, să nu uit. Şi
atunci ştiu eu cu cine votez. Părerea mea!

 Cetăţeanul turmentat

ÎNCĂ UN PAS CĂTRE EVALUAREA NAIONALĂ
În perioada 22 - 24 februarie 2016, în şcolile gimnaziale arondate Liceului Tehnologic Voinești, s-a
desfășurat simularea probelor scrise din cadrul examenului de Evaluare Naională pentru elevii clasei a VIII-a.
Procentele de promovare, pe discipline, sunt următoarele:
1. Școala Gimnazială Voinești: Limba şi literatura română - 81,82%; Matematică - 45,45%
2. Școala Gimnazială Suduleni: Limba şi literatura română - 61,54%; Matematică - 16,67%
3. Școala Gimnazială Gemenea-Brătulești: Limba şi literatura română - 50,00%; Matematică - 27,78%
Comparând aceste rezultate cu cele înregistrate la
nivel judeean (58,50% - la Limba și literatura română și
29,09% - la Matematică), nu par îngrijorătoare, mai ales la
Școala Gimnazială Voinești, situată în topul școlilor
dâmboviene. Totuși, mai avem mult de muncă până să
obinem rezultatele dorite de toi actorii actului educaional.
Rolul simulării Evaluării Naţionale este unul reglator,
în sensul identificării de către elevi, profesori şi părinţi
a nivelului de pregătire atins până la acest moment pentru ca,
ulterior, să se poată stabili măsuri remediale adecvate, în
vederea unei mai bune pregătiri a elevilor din clasa a VIII-a. În
acest sens, s-a realizat analiza rezultatelor elevilor la nivelul
fiecărei clase, prin discuii individuale cu elevii, dezbateri la
nivelul clasei, ședine cu părinii, în vederea adoptării
măsurilor adecvate pentru îmbunătăirea performanelor
școlare.
În plus, de la începutul anului școlar se organizează, în
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fiecare școală, consultaii la disciplinele de examen în vederea
unei mai bune însușiri a materiei de către elevi, după un
program aprobat de directorul instituiei. Din nefericire, nu au
participat toi elevii la aceste ore suplimentare de pregătire.
Sperăm ca, de acum înainte, părinii să ne susină mai
mult și să monitorizeze prezena copiilor la consultaiile
gratuite, astfel încât rezultatele Evaluării Naionale din iunie
(27 iunie - la Limba și literatura română și 29 iunie – la
Matematică) să se îmbunătăească.
Le dorim succes elevilor noștri la examenul ce se
apropie și le vom fi alături să îi susinem în demersul de
pregătire al acestuia.
Echipa managerială a Liceului Tehnologic Voinești,
Director - prof. dr. Iurea Ionu
Director adjunct - prof. Comănescu Gabriela

