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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
- Raport de activitate februarie 2017 -

Dragii mei,

Iarna este spre sfârșit. Primii ghiocei au

apărut. Soarele zâmbește din nou. Primăvara bate

la ușă. Noi, cei din administra�ia localită�ii, ne

continuăm de zor proiectele începute și pregătim

altele pentru implementare. 

Ne-am propus un an 2017 plin de realizări în
comuna noastră, iar în luna februarie am îndeplinit
următoarele:
• Au fost finalizate lucrările pentru modernizarea și
eficientizarea iluminatului public în satele Gemenea
Brătulești și Oncești. Putem spune că, pe arterele
principale ale comunei Voinești, întreg iluminatul public
a fost modernizat, montându-se până în prezent peste
600 de lămpi moderne cu led. În anii următori, acest

lucru se va întâmpla și pe celelalte străzi, urmând ca, în
fiecare an, să montăm câte 250 de lămpi, proiect ce se va
finaliza în martie 2019.
• Lucrarea privind amenajarea de grupuri sanitare la
Căminul Cultural Gemenea Brătulești este avansată.
Termenul de finalizare este 31 martie 2017. Prin acest
proiect, și căminul cultural din Gemenea Brătulești va fi
dotat cu grupuri sanitare ultramoderne, asemănătoare
tuturor celorlalte  existente la căminele culturale din
Manga, Suduleni și Voinești.
• În ședin�a Consiliului Local a fost aprobat, în
unanimitate, proiectul privind asocierea cu Parohia
Oncești, proiect prin care se va schimba în totalitate
învelitoarea bisericii şi se vor executa zugrăveli
exterioare. Cotele de participare vor fi 80% - Consiliul
Local și 20% - Parohia Oncești.  S-a emis deja ordinul de
începere a lucrării, iar termenul de execu�ie este 90 zile.

Continuare în pagina 2

Acum, în prag de primăvară, gândurile mele sincere

se îndreaptă către toate doamnele și domnișoarele

din comuna Voinești.

Cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie, vă doresc multă sănătate,

fericire, iar via�a să vă fie o veșnică sărbătoare.

Parfumul florilor de primăvară, roua dimine�ii calde

și adierea vântului blând, toate acestea să-și găsească locul 

în sufletul dumneavoastră.

Cu deosebit respect 

și nemărginită considera�ie,

Primarul dumneavoastră

Gabriel Dănu� Sandu
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Şeful îşi cheamă angajatul în birou şi-i
spune: 
- Am observat că în ultima vreme cam
moţăi în timpul şedinţelor. Dormi 
îndeajuns? 
- Nu prea, răspunde acesta, şedinţele
sunt tot mai scurte

☺☺☺

Puterea obişnuinţei: dacă îi iei unui 
corporatist smartphone-ul, vor trece
câteva zile până îşi va ridica ochii din
palmă.

☺☺☺

- Câţi oameni lucrează aici? 
- Cu şeful, 10. 
- Dar fără şef?
- Fără şef, în general, nu lucrează
nimeni.

☺☺☺

Un patron către altul: 
- Cum de angajaţii tăi sunt mereu aşa
punctuali?  
- Simplu! Am 30 de angajaţi şi 20 de
locuri de parcare…

☺☺☺

Directorul către adjunct: 
- Eşti venit abia de un an şi ai reuşit să
parcurgi toate treptele ierarhice, de la
simplu muncitor până mi-ai devenit
adjunct. Ai rezultate foarte bune.
Felicitări! 
- Mulţumesc, tată!

☺☺☺

Şeful îi spune angajatului: 
- Faci totul atât de încet! Gândeşti încet,
scrii încet, vorbeşti încet, te mişti încet!
Faci vreun lucru repede? 
- Da, obesesc repede…

☺☺☺

- Şefu, mi s-a rupt coada la lopată! 
- Sprijină-te şi tu de betonieră, că nu
mai avem lopeţi…

☺☺☺

O colegă de-a mea de serviciu o să aibă
un copil… Încă nu m-am decis care…

☺☺☺

Şeful către subordonat:
- Eşti concediat!
- Concediat?! Credeam că sclavii sunt
vânduţi…

Pastila 
de raŝ

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate 

- februarie 2017 -
Continuare din pagina 1

• Proiectul tehnic privind
„Construirea unei capele în
satul Suduleni” este finalizat,
iar în perioada următoare
vom derula, conform Legii
98/2016, procedura de 
achizi�ie publică şi apoi vom
emite ordinul de începere a
lucrării.
• În data de 20 februarie
2017, au fost depuse la
Ministerul Dezvoltării Regionale, pentru finan�are prin OG 28/2013,
două proiecte privind următoarele investi�ii:

- “Sistem centralizat de canalizare în satul Gemenea
Brătulești”.

- “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în satul
Voinești (Str. Gogești, Str. Aldescu. Str. Moruju, Str. Morii, Str. Bisericii)”.

În încheiere, cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie, le urez doamnelor
și domnișoarelor, mamelor și surorilor, multă sănătate, fericire și un
călduros “La Mul�i Ani”!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră – Dănuţ Gabriel Sandu

ANUNŢ IMPORTANT
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va organiza,

în colaborare cu Primăria Voineşti, în data de 28 februarie, o întâlnire
de informare şi consiliere destinată fermierilor, beneficiari ai formelor
de sprijin pentru agricultură în anul 2017.    

Întâlnirea va avea loc în Sala de Festivităţi a Primăriei Voineşti
şi sunt invitaţi să participe producătorii agricoli din comunele Voineşti,
Dragomireşti, Măneşti, Tătărani, Cândeşti, precum şi fermieri din
localităţile limitrofe.

Participarea fermierilor la aceste informări este foarte
importantă pentru eficienţa în desfăşurarea campaniei de primire a
cererilor unice de sprijin (pe suprafaţă şi în sector zootehnic), începând
din luna martie.

Precizăm faptul că tabelul cu programarea fermierilor pentru
depunerea dosarului pentru SAPS 2017 se găseşte la avizierul din faţa
Primăriei Voineşti.

Vă mulţumim pentru participare!
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Vreau să lucrez în veșnica grădină
C-aicea pe pământ la pomi mi s-a scârbit
Aștept pe Domnul meu Isus să vină
Într-un alai de îngeri  de serafimi și de lumină
Și să mă ducă-n cer la Tatăl meu cel Sfânt.

Abia aștept Ierusalim ceresc să vin la tine
Orașul scump și sfânt zis „Paradis”
Pe străzile de aur cu nestemate și rubine
Isuse drag și bun vreau să mă plimb cu tine
Și să mă duc la locul meu pe care tu mi l-ai promis.

Cu grădinarul meu Isus să merg la „Pomul Vie�ii”
Ca să culeg și să mănânc din ale lui roade
Si să serbăm și să ne-nveselim ca-n diminea�a dimine�ii
Toată mireasa lui ce suntem noi în fa�a „Soarelui
Dreptă�ii”
Schimba�i în haine albe, cu coroni�e și podoabe.

Să merg apoi la „Răul Vie�ii” și să-i gust din apa
Ce curge limpede din tronul Tatălui de har
Î�i mul�umesc Isuse scump că m-ai �inut de mână
Iar că la Golgota ţi-ai dat chiar via�a pentru mine!
Și m-ai iubit atât de mult și totul tu mi-ai dat în dar.

Î�i mul�umes, o Doamne Isuse, că m-ai scăpat
De lan�urile robiei, prin care Satana mă �inea legat
De neascultare de tine, de cuvânt, minciună și mândrie
De ură, de nepocăiţă și trufie,
Oh, te slăvesc și te iubesc căci, Doamne, m-ai iertat.

Plângând acum te rog nu da cu piciorul
„Chemării sfinte a lui Isus Hristos”
Că tot ce vezi ca bun în astă lume-i doar gunoiul
Că te-a min�it, te-a păcălit Satan vulpoiul
Că te-a orbit, şi-a scris pe fruntea ta cuvântul „Păcătos”

O suflet scump care citești aceasta
E doar solia pocăin�ei lui Hristos Isus

Nu vezi cum zilele trec și se împlinește apocalipsa
O, vină azi la El că te iubește și î�i duce lipsa
Și vrea să mergi cu El în patria de sus.

Eu știu că suntem din �ărână și mergem în pământ
Iar sufletul se duce ori în iad, ori sus la Tatăl Sfânt
Cui i-ai slujit acolo tu vei merge
Păcatul fără pocăin�ă nu se șterge
Dar vreau să-�i spun; Buretele ce șterge
E sângele cel sfânt al lui Isus.

Nu, nu trebuie ca tu să-�i schimbi credin�a ci stăpânul
Ce a făcut cu via�a ta, cu tine, pe nebunul
Trezește-te! Tradi�ia ta a fost minciuna, curvia, ho�ia,
be�ia și tutunul
În loc cu Dumnezeu în cer ca să trăim
Și-o veșnicie prin Domnul Isus ca să-i slujim.

Vă mul�umesc că m-asculta�i și vă sărută creștinește
Daniel. Amin!

Daniel Popescu,
Gemenea Brătulești

BULETIN DE AVERTIZARE - TOATE SPECIILE POMICOLE

Pentru prevenirea şi combaterea bolilor de
scoarţă şi a altor agenţi patogeni, vă recomandăm
efectuarea unui tratament în perioada de repaus
vegetativ, cu unul din produsele menţionate mai jos,
când se întrunesc condiţiile optime de temperatură. 

- Alcupral 50 PU – 0,3% (4.5 kg/ha)
- Triumf 40 WG – 0,25% (3.75kg/ha)

- Funguran OH 50 WP – 0,3% (4.5 kg/ha)
- Zeama bordeleza tip “MIF” – 0,5% (7.5 kg/ha)

Tratamentul se aplică pe timp liniştit, fără vânt, la
temperaturi peste 6° C, prin îmbăierea pomilor.

Întocmit - ing. Şerban Victoria

Aş vrea să plec...
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PROGRAM DE VOLUNTARIAT „SALVATOR DIN PASIUNE”

În data de 13.02.2017, Inspectoratul pentru Situa�ii
de Urgen�ă “Basarab I” al Jude�ului Dâmbovi�a a reînceput
campania de recrutare de noi candida�i, pe o perioadă
nedeterminată, pentru programul de voluntariat „Salvator din
pasiune”. Fără limită de locuri!

Activitatea de voluntariat se va organiza și desfășura
în conformitate cu prevederile Legii nr. 78 din 24 iunie 2014
privind reglementarea activită�ii de voluntariat în România,
cu modificările și completările ulterioare și cu instruc�iunile
privind organizarea și desfășurarea activită�ii de voluntariat în
cadrul Inspectoratelor pentru Situa�ii de Urgen�ă Jude�ene /
București-Ilfov.

Pentru informa�ii privind documentele necesare
pentru înscriere și condi�iile de participare la programul de
voluntariat, cei interesa�i se pot adresa plt. adj. șef  Vlăsceanu
Georgică, responsabil cu activitatea voluntarilor la nivelul
Inspectoratului pentru Situa�ii de Urgen�ă „Basarab I” al
Jude�ului Dâmbovi�a, tel. 0245.611.212, 0245.611.218,
0734.335.076, interior 27135 sau pot accesa adresa web
www.isudb.ro.

În cadrul activită�ii de recrutare și înscriere,
candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă
următoarele documente:
� cerere de înscriere;
� certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au
vârsta peste 18 ani);
� copie după actul de identitate;

� aviz psihologic (nu adeverin�ă) care va con�ine din partea
psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la
finalul evaluării sau din partea psihologului cu competen�ă în
apărare, ordine publică și siguran�ă na�ională, cu precizarea
apt sau inapt pentru activită�ile în cadrul unui serviciu de
urgen�ă;
� act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de des-
fășurare;
� adeverin�ă medicală cu men�iunea „apt pentru efort fizic”
sau „apt pentru muncă”, din care să reiasă, cumulativ, cel pu�in
două din următoarele criterii:

• nu se află în eviden�ă cu boli cronice;
• apt pentru efort fizic de nivel mediu;
• clinic sănătos.
Adeverin�a medicală necesară dosarului poate fi

ob�inută de la medicul de familie (nu este necesară ob�inerea
unei adeverin�e de la un medic de medicină a muncii, dar
aceasta poate fi acceptată).
� acordul părin�ilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele
care au vârsta sub 18 ani.

Dosarul cuprinzând documentele necesare va fi prezentat,

de către candidat, personalului din cadrul Serviciului

Resurse Umane desemnat să îndeplinească atribu�iile de

verificare/primire a dosarelor, la sediul Inspectoratului

pentru Situa�ii de Urgen�ă „Basarab I” al Jude�ului

Dâmbovi�a. 

ÎN ATENŢIA FERMIERILOR CARE BENEFICIAZĂ 
DE SCHEMELE DE PLATĂ ŞI MĂSURILE DE SPRIJIN APIA

Eco-condiţionalitatea este un mecanism care
condiţionează acordarea sprijinului financiar din fonduri
europene şi de la bugetul naţional (plăţi directe, ajutoare
naţionale tranzitorii, plăţi compensatorii de dezvoltare rurală),
de respectarea unor norme obligatorii referitoare la mediu,
schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor,
sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor
şi bunăstarea animalelor, precum şi menţinerea terenurilor în
bune condiţii agricole şi de mediu.

Orice fermier care, prin activitatea lui, depozitează,
manipulează şi utilizează produse de protecţia plantelor şi care
solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin are
următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţia plantelor (p.p.p)
omologate;
2. Să utilizeze p.p.p. doar în scopul pentru care acestea au fost
omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare;
3. Să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecţie a
resurselor de apă, în zonele de protecţie ecologică, precum şi
în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii;
4. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare

a produselor  de protecţie a plantelor (p.p.p. trebuie
depozitate în condiţii corespunzătoare, ferite de lumină,
căldură şi umiditate, separat de alte materiale, mai ales furaje
sau alimente);
5. Să deţină următoarele documente justificative:
- Registrul de evidenţă a p.p.p./fişele de magazie
- Facturi/avize de achizitionare a p.p.p.
- Registrul  privind evidenţa tratamentelor cu p.p.p.
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin trei ani documentele
de evidenţă contabilă a produselor de protecţia plantelor
depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi registrul de
evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor;
7. Produsele de protecţia plantelor clasificate ca foarte toxice
(T+) şi toxice (T) pot fi utilizate numai de persoane juridice care
deţin “Autorizaţie de utilizare cu produse clasificate T şi T+”;

Fermierul are obligativitatea să consulte şi
să respecte „GHIDUL DE UTILIZARE ÎN SIGURANŢĂ A
PRODUSELOR DE PROTECŢIA PLANTELOR” postat pe site-ul:
http://www.madr.ro/norme-eco-conditionalitate-in-domeni-
ul-fitosanitar.html

ing. Şerban Victoria - Oficiul Fitosanitar Dâmboviţa
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În data de 23 ianuarie 2017, echipajul Liceului
Tehnologic Voinești, format din Prioteasa Corina, Oprea
Cristina și �u�uianu Cristina, a participat la concursul jude�ean
“24 ianuarie 1859 în conștiin�a românilor”, organizat de către
Inspectoratul Școlar Jude�ean Dâmbovi�a, Biblioteca
Jude�eană “Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovi�a și Colegiul
Na�ional “Ienăchi�ă Văcărescu” Târgoviște.  La concurs au
participat  8 echipaje - 4 colegii, 3 licee teoretice și unul
tehnologic, care au trebuit să răspundă la un set de 10
întrebări provenite dintr-o  bibliografie minimală.

La finalul concursului, echipajul Liceului Tehnologic
Voinești a ocupat LOCUL I,  fiecare membru al echipajului  fiind
recompensat cu câte 150 lei. Prin acest succes, putem afirma

că nu contează unde studiezi pentru a face performan�ă, atâta
timp cât ești serios și o faci cu pasiune.

Prof. Iurea Ionu�

Ce trebuie să ştim despre cancer
Luna februarie este luna mondială de luptă împotriva

cancerului, militându-se, cu acest prilej, pentru accesul egal al
tuturor pacienţilor la cele mai noi terapii  împotriva bolii. Atât
prin frecvenţa cât şi prin implicaţiile medico-psiho-sociale pe
care le are, cancerul reprezintă o importantă problemă de
sănătate publică. În prezent, el afectează vârste din ce în ce
mai tinere. Deşi privit de multe ori ca o fatalitate şi considerat
incurabil, cancerul depistat la timp poate fi tratat!

Prevenirea cancerului înseamnă:

• Stil de viaţă sănătos (pentru reducerea factorilor de risc);
• Control medical periodic (pentru depistarea precoce).

Factori favorizanţi în apariţia cancerului:

• Fumatul;
• Consumul exagerat de alcool;
• Expunerea excesivă şi necontrolată la soare;
• Alimentaţia bogată în grăsimi, carne, glucide;
• Consumul de alimente fierbinţi, condimentate, iritante, 
afumate, prăjite;
• Creşterea exagerată în greutate;
• Tulburările hormonale care apar la diferite vârste, în special
la femei;
• Coloranţii, aromatizanţii alimentari şi alte feluri de produse
chimice;
• Igiena sexuală deficitară;
• Radiaţiile ionizante;
• Unele virusuri;
• Tulburările genetice;
• Stresul excesiv şi prelungit.

Semnale de alarmă:

De importanţă vitală în prevenirea şi tratamentul cancerului
sunt unele semnale de avertizare, simptome care pot apărea
neimportante, dar care necesită prezentarea de urgenţă la
medic:
• Răni, iritaţii, umflături care nu se vindecă;
• Sângerări sau secreţii neobişnuite;
• Îngroşări, umflături sau noduli în diverse părţi ale corpului;
• Dificultăţi în înghiţire;
• Indigestie;

• Schimbări evidente în aspectul negilor şi aluniţelor;
• Tuse supărătoare;
• Răguşeală permanentă;
• Pierdere nemotivată în greutate;
• Aversiune nemotivată pentru carne şi pâine.

Prevenirea:

• Renunţaţi la fumat;
• Nefumători, nu vă apucaţi de fumat şi evitaţi fumul ţigărilor
celor din jur;
• Consumaţi cu moderaţie băuturi alcoolice;
• Evitaţi expunerile excesive la soare;
• Evitaţi creşterea în greutate prin exerciţii fizice şi limitarea
consumului de alimente grase;
• Consumaţi zilnic fructe şi legume proaspete, precum şi
cereale cu un conţinut crescut de fibre vegetale;
• Arătaţi-i medicului orice nodul, orice rană care nu se 
vindecă, inclusiv de la nivelul gurii, orice umflătură care îşi
modifică forma, dimensiunea sau culoarea, sau orice 
sângerare anormală;
• Consultaţi medicul dacă aveţi probleme care nu cedează:
tuse persistentă, răguşeală care nu dispare, modificări ale 
ritmului scaunelor sau micţiunilor sau orice scădere 
inexplicabilă în greutate;
• Respectaţi cu stricteţe recomandările şi instrucţiunile de
protecţie în condiţiile de lucru cu substanţe care pot cauza
cancerul. Urmaţi instrucţiunile de folosire a substanţelor 
cancerigene;
• Evitaţi stresul.

Pentru femei:

• Efectuaţi regulat un examen citologic vaginal;
• Consultaţi medicul la orice scurgere vaginală sau sângerare
în afara ciclului menstrual;
• Examinaţi-vă cu regularitate sânii. Adresaţi-vă unui medic
oncolog în cazul în care palpaţi sau aveţi impresia că palpaţi
un nodul în sân. După vârsta de 50 de ani, făceţi-vă periodic
o mamografie.

Asistent medical comunitar - Cornelia Ionescu 

Continuăm să adunăm premii!
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Cât încerc eu să mă �in departe de politic, nu pot să nu remarc DERAPAJUL petrecut în ultimul timp în societatea
românească. Au cugetat unii că drept ar fi să se impună DEMOCRA�IA MEA, că a altora nu mai e bună. Eu atâta știu că
“adevărata democra�ie este aceea în care fiecare să aibă dreptul de a face ce vrea, dar până a încălca dreptul celui de lângă
el să facă ce vrea”. Dar, pentru a în�elege acest lucru, e nevoie și de ceva minte. Absenteiștii de la vot (singurul mod
democratic de exprimare, pentru care și-au dat via�a genera�ii întregi), cu mari preten�ii de elită, au dus copiii la proteste. 

Acum, încerc să fiu obiectiv atât cât se poate (pentru că orice afirma�ie emisă de un subiect are doza ei de
subiectivism). Am văzut copii care jucau șotronul, foarte frumos, dar și copii cu pancarte agă�ate de gât. Ei, deja altfel se pune
problema! Părin�ii care au făcut acest lucru s-au discreditat total și, pe principiul efectului de boomerang, vor fi judeca�i chiar
de copiii lor atunci când vor ajunge SĂ CONȘTIENTIZEZE CĂ AU FOST MANIPULA�I CHIAR DE PĂRIN�II LOR ATUNCI CÂND EI
NU AVEAU PUTERE DE DISCERNĂMÂNT! Oare, ce ar spune copiii mor�i la acel fatidic 89 despre acestea? 

Problema cu ce hotărâm în locul copiilor noștri m-a preocupat încă de când am început să mai pricep și eu câte ceva
pe lume și am scris despre ea încă de acum peste treizeci de ani:

Domnilor cu carte multă
Păcat de cine v-ascultă.
Că ave�i carte eu nu neg

Însă alta nu-n�eleg

Ce  numi�i voi “carte”oare
E adevăr sau e eroare?
Dar, ca să fiu priceput  

Am s-o iau de la-nceput :

Când te naști ai tu vreo lege?
Ai puterea de-a-n�elege?
Ești mahomedan, catolic?

Sau un ateu diabolic?

Ești budist, ești reformat
Sau doar un ascet damnat?

E vreo genă ce-�i impune
Cum să spui o rugăciune?

Care este crucea dreaptă,
Dreapta-stânga, stânga-dreapta?

Căci pentr-o așa-ncurcare
Câ�i murit-au prin vremi, oare?

Spânzura�i, arși, schilodi�i  
Prunci de mamă despăr�i�i

Și, oooo Doamne!... și-ei uciși
Pentru-ai lor părin�i proscriși.

Și doar n-au avut vreo vină,
Cum de le-au găsit pricină?

Când via�a li s-a curmat,
Nu știau ce-i închinat.

Doamne, unde-ai fost atunci
De-ai lăsat să moară prunci?

Ce vină le-ai inventat?
Cu ce, ei te-au deranjat?

Ce-au putut ei să-�i greșească,
C-așa amarnic să plătească?

Căci născut într-u o lege
Nu e nimeni se-n�elege.

Omul nou născut nu știe
Să citească sau să scrie

Să se roage, să se-nchine
La nu-ș ce puteri divine.

El nu vine-n astă lume
Cu vreun bagaj anume.
Tot ce mai apoi va ști,
Al�ii-n minte-i vor sădi.

Iată-acum dilema care  
Mă pune la grea încercare:

Învă�ăm copiii multe
Îi obligăm să ne-asculte.

Tot ce spunem noi e lege
Vai de cine nu-n�elege

Dară, oare, știm noi bine
Care-i adevăru-n lume?

Căci ce știm și noi, se pare,
Știm tot după o învă�are

De la al�i oameni “doxa�i”
La rândul lor “învă�a�i”.

Și-uite-aș , din leat în leat,
Știin�a a evoluat.

Însă baza-i e comună
Tot pe-un soclu se sprijină.

Luăm de bun tot ce-nvă�ăm  
Fără să ne întrebăm

De-i corect, ori de-i greșit,
Ce al�ii-n minte ne-au sădit.

� Zaharia Sacagiu_Voinești

DILEMA

EXCURSIE ÎN DELTA DUNĂRII-LITORAL, 24-27 APRILIE
ZIUA I: 24.04.2017

VOINEȘTI – TÂRGOVIȘTE - PLOIEȘTI - BUZĂU - BRĂILA - TRE-
CEREA CU BACUL PESTE DUNĂRE - MĂCIN - MĂNĂSTIREA
COCOȘ - MĂNĂSTIREA SAON - MĂNĂSTIREA CELIC DERE - TUL-
CEA. CAZARE ÎN TULCEA.

ZIUA A II-A: 25.04.2017
EXCURSIE CU VAPORAȘUL ÎN DELTA DUNĂRII - 8 ORE: TULCEA,
MALIUC PE BRA�UL SULINA, CRIȘAN, MILA 23, GORGOVA,
MALIUC, TULCEA. PRÂNZ PE VAPORAȘ. CAZARE + CINĂ + MIC
DEJUN LA TULCEA.

ZIUA A III-A: 26.04.2017
TULCEA - BABADAG - CETATEA ENISALA - CETATEA HISTRIA -
NĂVODARI - MAMAIA , ACVARIU, DELFINARIU - CAZINOUL
CONSTAN�A - TUR DE LITORAL. CAZARE + CINĂ + MIC DEJUN
PE LITORAL.

ZIUA A IV-A: 27.04.2017
CONSTAN�A - VIZITĂ LA MALL CONSTAN�A, CU PRÂNZ ÎN
MALL - MEDGIDIA - CERNAVODĂ - FETEȘTI - BUCUREȘTI -
TÂRGOVIȘTE - VOINEȘTI.

PRE� INFORMATIV: 500 LEI. NU SUNT INCLUSE ÎN PRE� INTRĂRILE LA DIVERSE OBIECTIVE! 
CONTACT ORGANIZATOR: PROF. SAVU TEODOR, TEL. 0723.369.866.
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI

1. Cristea Antonio-
Nicolas
2. Olteanu Matei-

Ştefan

Le dorim viaţă 
lungă şi fericită!

1. Șerban Relu-Florian şi
Chiţu Elena-Adriana
2. Neagu Alexandru-Florin şi Ion

Alexandra-Nicoleta

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
19.01.2017 - 17.02.2017

DECESE

�1. Vlad Ion 
2. Toader Victoria 
3. Dumitrescu Nicolae
4. Bucura Angela 
5. Stan Constantin 

6. Cârstea Vasilica 

Dumnezeu să-i odihnească!

Judecata din urmă
Iubi�i creștini,

Biserica noastră ne înva�ă că sunt două
judecă�i dumnezeiești. Una urmează
imediat după moartea omului, chiar în
clipa când sufletul nostru părăsește
trupul, când sufletul se înfă�ișează
înaintea lui Dumnezeu și este judecat
și răsplătit cu fericirea celeilalte vie�i,
fie cu osândă, însă aceasta nu este
definitivă, soarta celor adormi�i mai
poate fi schimbată prin mijlocirea
Bisericii, prin rugăciunile celor vii.
După această hotărâre primă, noi vom
fi supuși unui alt examen, la o altă
revizuire a procesului nostrum, când
va avea loc o a doua judecată, pentru
ca to�i oamenii înfă�ișa�i în trupuri și
suflete să primească măsura întreagă a
fericirii sau a osândirii lor pentru
veșnicie. Aceasta, spun sfin�ii părin�i, o
va săvârși Dumnezeu din două motive:
să-și facă dreptate Sieși și să o facă
celor aleși ai săi.       

Dumnezeu, în lumea aceasta,
încredin�ează interesele Sale unor
loc�iitori care au datoria să le apere.
Puterile pământești, suveranii
magistra�i, preo�ii, părin�ii etc… sunt
slujitori ai lui Dumnezeu,care au
obliga�ia să facă dreptate Lui când
numele Lui este ocărât în diferite
moduri și împrejurări. Îndeosebi,
preo�ii, în scaunul mărturisirii, sunt
adevăra�i arbitri ai drepturilor lui
Dumnezeu „Judeca�i între Mine şi via
mea”(Isaia 5,3) Le zice El.

Dar ce se întâmplă? Această cauză a lui
Dumnezeu, pusă în mâinile oamenilor,
este adesea slab apărată. Câte
fărădelegi nu rămân nepedepsite! Şi,
iată, fra�ilor, acea dreptate o va face
Dumnezeu la judecata din urmă
despre care vorbim. Această dreptate
se va face şi împotriva celor care nu
vor Să-l recunoască spunând că nu
există, și a tuturor. Atunci se va arăta
toate ale fiecăruia dintre noi, păcatele
rușinoase și înjositoare care i-ar pierde
omului toată cinstea dacă ar fi știute
de semenii săi se vor arăta tuturor
îngerilor, sfin�ilor și neamurilor.

Ceea ce este înspăimântător e faptul
că Dumnezeu nu numai că le va

descoperi, dar le va și pedepsi. Dacă în
via�a aceasta Dumnezeu apare mai
mult sub chipul unui Dumnezeu
milostiv, al unui Părinte care face să
răsară soarele peste cei drep�i și peste
cei păcătoși, la înfricoșătoarea
judecată vom vedea fa�a unui
Dumnezeu Judecător și Drept, când va
osândi fărădelegile cu asprimea cea
mai mare, fără cru�are, fără a ierta
vreuna.

În al doilea rând, judecata de apoi va
face dreptate aleșilor Săi. În via�a
aceasta pământească totul e
amestecat: virtutea cu viciul,
nevinovă�ia cu fărădelegea, adevărul
cu minciuna, evlavia cu fă�ărnicia. Mai
mult, de cele mai multe ori, drep�ii
suferă, pe când răii triumfă. Răbdare!
Este o judecată, vine o zi a socotelilor.
Atunci, fiecăruia i se va da după
faptele sale și astfel cei smeri�i se vor
înălţa. Smerenia, blânde�ea omului
bun și răbdarea de a suferi
nedreptă�ile, Dumnezeu le va
încununa și va demonstra că ele au
fost adevărata putere, mărire și
în�elepciune.

Așadar, fraţi creștini, teme�i-vă de
judecata lui Dumnezeu cu frică
sfântă și folositoare care să
corecteze via�a noastră. Singura
cale este pocăin�a severă, sinceră
și deplină. Împlini�i poruncile lui
Dumnezeu, îmbogă�i�i-vă în fapte
bune. Iar de sunte�i din cei iubi�i ai
lui Dumnezeu, rămâne�i tari în
credin�ă și vie�uire aleasă pentru
că astfel să fi�i rândui�i în ceata
aleșilor Mântuitorului Hristos.

Pr. Ivaşcu Haralambie Marius,
Sat Onceşti
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PIAŢA BATE FILMUL ŞI… VIAŢA!

O vorbă neaoş românească spune că

noi, ca popor, ne merităm soarta. Şi, dacă

privim, cu atenţie, în istorie, argumentele se ţin

lanţ. Mulţi ştiu că nu toate evenimentele s-au

petrecut cum foarte frumos ni le arată cărţile

de istorie. Marile trădări, în urma cărora şi-au

pierdut viaţa cei mai renumiţi conducători

români, şi evenimentele importante care ne-au

răsturnat destinul au fost puse la cale şi duse la

bun sfârşit tot de către români. Şi, de cele mai

multe ori, aceste fapte de “vitejie” au fost

susţinute de către şi spre folosul străinilor…

De aproape o lună de zile, evenimentele ce se
petrec în Bucureşti ţin toată naţia română cu sufletul
la gură… Tinerii frumoşi şi liberi au reapărut şi (se)
manifestă… Am auzit cu urechile mele şi am văzut cu
ochii mei, în luna decembrie, cum mulţi tineri din specia
“frumoşi şi liberi” au refuzat să meargă la vot, motivând
diverse… Cum ar veni, au “rezistat” tentaţiei de a-şi
exercita un drept constituţional… Acum, s-au dezmeticit,
s-au răzgândit şi sunt nemulţumiţi… Strigă, vor şi…
rezistă… S-au adunat să participe la miting spontan, dar
sunt pregătiţi cu lozinci, bannere, telefoane mobile,
lasere şi drone de ultimă generaţie…

Motivele care i-au scos afară din case nu prea le
sunt clare… Vor jos guvernul abia format, după ce
preşedintele “tuturor” românilor l-a acceptat cu chiu cu
vai… Estimările privind numărul participanţilor îţi fac
părul măciucă… Patruzeci de mii, optzeci de mii, o sută
de mii… Lăsând la o parte calculele matematice prin care
se poate demonstra mizeria manipulării (niciodată n-au
loc pe un metru pătrat zece oameni) şi a dezinformării,
observăm că “rezistenţii” din piaţă îşi doresc să combată
votul a şapte milioane de români, dintre care peste
jumătate au votat şi susţin guvernul format legitim.

Dragi tineri frumoşi, liberi şi mai nou “rezistenţi”,
unde aţi fost când Guvernul Boc, sub atenta
supraveghere a lui Băsescu, v-a tăiat salariile, alocaţiile
copiilor, pensiile părinţilor şi bunicilor, a închis spitale
şi şcoli? Atunci, nu era corupţie, atunci nu erau hoţi,
trădători, guvernul nu era mafiot? Dar, pe vremea
tehnocraţilor din guvernul “LUI” Cioloş, când totul a fost
“îngheţat” în ţară şi s-au pierdut, prin neaccesare,
fonduri europene de milioane de euro? Nu era nevoie
“jos” nimic?

Am tot încercat să înţeleg ce se întâmplă de fapt

şi cine sunt aceşti tineri “rezistenţi”… Am constatat că
sunt mai multe categorii… Una a acelora care, acum
câţiva ani, promiteau, chiar la noi în comună, să aducă
ploaia pe timpul potoapelor… Am recunoscut, în
mulţime, unul reprezentativ pentru această specie… Altă
categorie este a acelora care lucrează în companii
multinaţionale, care câştigă (bravo lor!) câteva salarii
minime pe economie lunar, dar ai căror şefi şi patroni
sunt nemulţumiţi că, în conformitate cu noua legislaţie,
impozitul pe profit va fi plătit în România şi nu în ţările
europene de unde provin aceste firme… Ăştia sunt
patrioţii… O altă categorie este a celor rebeli, veşnic
nemulţumiţi de oricine şi orice, pentru care orice ocazie
de a striga, huidui sau înjura este adevărată oportunitate
de a-şi demonstra bărbaţia, vitejia şi de a deveni eroi…

Nu pot recunoaşte că între manifestanţi nu sunt
şi oameni paşnici, care vor binele ţării şi care au fost
afectaţi de modul de aplicare a legilor sau de
comportamentul funcţionarilor, politicienilor sau
demnitarilor, dar numărul acestora este, însă, infim pe
lângă cel al oportuniştilor. Trăim în democraţie, pentru
asta s-a luptat şi s-a murit în 89, suntem până una-alta un
popor liber şi  independent… 

Avem dreptul de a ne opune şi de a manifesta,
dar participarea cu copiii la manifestaţii, pe vreme cu
temperaturi cu multe grade în minus, este de
neacceptat. Indiferent care sunt motivele… Şi, pentru că
viaţa bate filmul, mi-a fost dat să recunosc, în mulţimea
de manifestanţi de pe platoul Prefecturii din Târgovişte,
într-o seară deosebit de geroasă, alături de tatăl său
“rebel”şi “rezistent”, un copil “sensibil”, care, cu greu,
se putea adapta la condiţiile din grădiniţa din Voineşti,
de altfel optime şi mai mult decât decente… Asta
înseamnă să devii cu adevărat rezistent!

Aşadar, rămâne de văzut cât este bună intenţie,
spirit civic şi dreptate, ori manipulare, interese şi trădare
în toată această #REZISTENŢĂ… Până una-alta, noi, la
Voineşti, aşteptăm aprobarea bugetului şi venirea
primăverii, pentru a putea începe lucrările propuse
pentru anul acesta.

Şi pentru că, peste câteva zile, începe oficial primăvara şi
urmează luna mărţişorului, urez tuturor doamnelor şi
domnişoarelor care ne sunt mame, soţii, surori, prietene
sau colege un călduros “LA MULŢI ANI”!

Cu deosebită consideraţie, 

Viceprimar Claudiu Popa


