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Sărbători fericite alături de cei dragi,
Să avei parte de multă căldură în suflet,
lumină în casă, bucurie în inimă,
sănătate și putere de muncă!

PAŞTE FERICIT!
Colectivul Primăriei Voineşti

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
- Raport de activitate luna martie 2017 Dragii mei,
Odată cu sosirea primăverii, ne-am început
activitatea cu motoarele turate la maxim, iar unele
proiecte au fost deja finalizate. Despre ce este vorba:
• Pe data de 14 martie, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local, a fost votat, în unanimitate, bugetul de venituri şi
cheltuieli al comunei Voineşti, pe anul 2017. VENITURILE
comunei nostre sunt preconizate în anul 2017 în suma
totală de 8.822.000 lei, din care 8.010.000 lei pentru
secţiunea de funcţionare şi 812.000 lei pentru secţiunea
de dezvoltare. La capitolul CHELTUIELI sumele au fost
repartizate în funcţie de programul anual aprobat al
listei de investiţii, programul anual aprobat pentru
achiziţii publice, precum şi suma cheltuielilor salariale şi
materiale pentru Primărie şi unităţile de învăţământ
existente la nivelul localităţii.
• Am finalizat lucrările privind “Amenajarea de grupuri

sanitare în incinta Căminului Cultural GemeneaBrătuleşti”. Au fost compartimentate patru grupuri
sanitare pentru femei, trei pentru bărbaţi şi una pentru
persoane cu dizabilităţi, plus fosă vidanjabilă cu o
capacitate de 3 mc. Valoarea totală a investiţiei este de
40.000 lei, suportată integral din taxele şi impozitele
locale.
(Continuare în pagina 2)
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Pastila
^
de ras
În faţa unui dozator de cafea, un poliţist
observă cum un tip introduce o fisă, apasă
un buton, tipul îşi ia cafeaua şi pleacă. Curios,
poliţistul introduce şi el o fisă, apasă un
buton şi-i cade cafeaua. Foarte fericit, acesta
îşi schimbă toţi banii în fise şi începe să le
introcucă în dozator. Tot băga fisa, apăsa pe
buton, lua cafeaua, o punea deoparte şi iar
băga o fisă şi tot aşa. La un moment dat, un
tip de la coada ce se formase între timp îi
spune: Hai, dom’le odată, că m-am săturat
de când stau aici. La care poliţistul îi
răspunde: Ce vrei, bă, te oftici că am noroc şi
câştig?

☺☺☺
Doi poliţisti merg pe stradă. La un moment
dat, lângă ei, opreşte o maşina străină, din
care coboară un tip:
- Parlez vous francais?
Poliţiştii, nimic....
- Gavariti pa ruski?
Poliţiştii, nimic...
- Do you speak English?
Poliţiştii, nimic...
Supărat, străinul se urcă în maşină şi pleacă
în viteză...
- Ai văzut, băi, câte limbi ştia tipul? Întreabă
unul.
- Şi la ce i-a folosit? Spune celălalt.

☺☺☺
Întrebare: De ce un poliţai pune pe noptieră,
seara, la culcare, un pahar cu apă şi unul gol?
Răspuns: Poate i-e sete, poate nu...

☺☺☺
Un poliţist se adresează unui şofer.
-De ce ţi-ai vopsit, dom`le, maşina roşie pe o
parte şi verde pe cealaltă?
- Îmi place să văd cum se contrazic martorii!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
Raport de activitate martie 2017
Continuare din pagina 1
• Suntem în grafic cu proiectul privind “Schimbare învelitoare, reparaţii
şi zugrăveli exterioare la biserica din satul Onceşti”. A fost schimbată tabla în
proporţie de 80%, s-au efectuat reparaţii la pereţii exterior, urmând
revopsirea şi zugrăvirea acestora. Preconizăm că lucrările vor fi terminate
integral în jurul datei de 10 aprilie 2017. Ne-am propus ca Învierea Domnului
să o sărbătorim în casă nouă. Mulţumesc pe acestă cale tuturor locuitorilor
din satul Onceşti care ne-au sprijinit pentru realizarea acestui obiectiv.
• Se lucrează cu motoarele turate la maxim pentru proiectul intitulat
“Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Gemenea
Brătuleşti şi Voineşti”. Au fost profilate, balastate şi compactate străzile Valea
Mare, Ţânculeşti şi Valea Teodoreştilor, se lucrează la montarea celor 32 de
podeţe transversale, urmează aplicarea de piatră spartă şi o ultimă
compactare, apoi turnarea primului strat de covor asfaltic. Pe toate străzile
vizate se vor profila şanţuri betonate pe o lungime de 7 km.
• Am efectuat lucrări de reparaţii, modernizare şi igienizare la monumentul
eroilor din satul Gemenea-Brătuleşti
• Întrucât reţeaua de alimentare cu apă pe strada Păpuşeşti din satul Voineşti
este distrusă fizic şi moral şi având în vedere că această stradă urmează a fi
modernizată prin asfaltare, în scurt timp, vom schimba, în regie proprie, în
totalitate, reţeaua de alimentare cu apă potabilă.
În încheiere, vă doresc ca în această frumoasă primăvară să aveţi
parte de sănătate maximă, fericire şi tot ce v-aţi propus să vi se împlinească.
Nu uitaţi! NE ŢINEM DE CUVÂNT!

☺☺☺
Doi poliţişti se întâlnesc:
– Mă, se apropie Paştele, şi-am cumpărat un
ou Kinder.
Se întâlnesc şi a doua zi:
– Ce zici, ţi-a plăcut oul?
– Ciocolata era excelentă, dar capsula am
înghiţit-o cam greu!

☺☺☺
Un poliţist se duce la secţie în preajma
Paştelui şi-l întreabă pe căpitan:
– Don’ căpitan, nu cumpăraţi juma’ de miel?
Capitanu’, după ce se gândeşte puţin:
– Da’ ce să fac cu jumătate de miel, tâmpitule,
vrei să mi se răstoarne în grajd?
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Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră Dănuţ Gabriel Sandu
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Colectivul Liceului Tehnologic Voineşti
urează tuturor locuitorilor comunei Voineşti
multă sănătate, putere de muncă
şi un sincer PAŞTE FERICIT!
Hristos a înviat!

UN STROP DIN TIMPUL NOSTRU
ESTE CEL MAI PREŢIOS DAR PENTRU COPIL!
Trăim în secolul vitezei, în vremuri în care timpul
înseamnă bani, în care femeile s-au emancipat. Suntem acum
aproape la fel de preocupate ca şi bărbaţii de asigurarea
bunăstării financiare a familiei. Într-o lume mereu pe fugă, o
lume în care fiecare zi reprezintă o nouă provocare, o lume în
care nimic nu e simplu, până şi “meseria” de a fi părinte a
devenit foarte complicată.
E ştiut faptul că cei mai mulţi dintre noi petrecem cea
mai mare parte a timpului la serviciu. Venim acasă şi ne
afundăm în activităţi casnice, cumpărături, iar, printre picături,
mai reuşim să petrecem timp cu copiii noştri, care sunt din ce
în ce mai mult educaţi de grădiniţă, de şcoală sau de bunici.
Deşi credinţa comună spune că un copil creşte şi
singur, acesta, totuşi, are nevoie de prezenţa părinţilor săi.
Menirea lor este de a-i da siguranţă, oferindu-i atât un cadru
de viaţă optim dezvoltării, cât şi modele de urmat. Secolul XXI,
însă, este secolul în care grija de a oferi copiilor cele mai bune
condiţii îi determină pe părinţi să se îndepărteze de aceştia,
comunicarea devenind elementul lipsă în relaţia părinte-copil.
Pentru a creşte mari, frumoşi şi sănătoşi, toţi copiii au nevoie
de atenţia şi îngrijirea părinţilor. În toată nebunia asta legată
de probleme de serviciu, de problemele sociale sau financiare,
uităm de copiii noştri, îi trimitem de la unul la altul sau îi lăsăm
în faţa televizorului şi ne mirăm de comportamentul sau
vocabularul lor. Timpul pe care îl petrecem alături de copii,
arătându-le şi descoperind lucruri împreună, reprezintă
momente de nepreţuit din viaţa oricărei familii.
Contează calitatea sau cantitatea timpului petrecut cu
copiii noștri? Răspunsul este firesc: ambele. Este bine că în
weekend şi în vacanţe ne răsfăţăm mai mult copiii, însă asta nu
ne transformă în părinţi mai buni şi nici nu înlocuieşte faptul că
în restul timpului le acordăm prea puţin din programul nostru.
Pentru copii e important ca părinţii să fie martori la propriile
vieţi în devenire. Ei trebuie să aibă siguranţa că, orice ar face,
orice s-ar întâmpla, părinţii sunt mereu de partea lui, nu
pentru a-i încuraja greşelile sau a-l feri de răspundere, ci
pentru a-l ajuta să le repare.
Iată câteva reguli de bază, propuse de psihologi, prin
care putem echilibra misiunea de părinte:
1. Reorganizaţi-vă viaţa! O zi pe săptămână propuneţi-vă să
comprimaţi programele altor activităţi în favoarea copilului
dumneavoastră. Găsiţi lucruri pe care să le faceţi împreună cu
copiii, asigurându-vă că le daţi suficientă atenţie. Vorbiţi-le!

Aflaţi ce mai fac! Fiţi accesibili şi deschişi iniţiativelor venite din
partea lor, chiar dacă sunteţi ocupat!
2. Cereţi-le ajutorul! A petrece timp cu copiii nu înseamnă
neapărat a face ceva special cu ei. Înseamnă că trebuie pur şi
simplu să le acordaţi atenţie şi să manifestaţi interes faţă de
activităţile lor. Rugaţi-i să vă ajute la ceea ce aveţi de făcut. Aşa
veţi interacţiona cu ei şi veţi rezolva în acelaşi timp lucruri
care trebuie terminate. Implicaţi-vă copilul în activităţile
casnice pe măsura posibilităţilor lor şi povestiţi cu el între timp,
încurajaţi-l să vorbească despre lucrurile care îl preocupă. Fiţi
parte din lumea lui, câştigaţi-i încrederea şi prietenia!
3. Petreceţi timp în mod spontan! Activităţile spontane,
neprogramate sunt un remediu extraordinar pentru
vindecarea relaţiilor care au de suferit din cauza lipsei de timp.
Învăţaţi să vă faceţi timp pentru fiinţele care contează cu
adevărat! Uitaţi din când în când că rufele trebuie călcate sau
că raportul pentru serviciu trebuie prezentat a doua zi. Puneţi
totul deoparte şi oferiţi-i copilului dumneavoastră câteva clipe.
Dacă vă este greu, gândiţi-vă că de fapt îi oferiţi ceea ce aveţi
mai de preţ: timpul vostru. Or, amintiţi-vă de lucrurile după
care aţi tânjit atunci când eraţi copii şi dumneavoastră.
4. Nu încercaţi să compensaţi lipsa dumneavoastră din viaţa
copilului prin oferirea de cadouri scumpe sau prin alte gesturi!
Este suficient să profitaţi de oportunităţile pe care le aveţi, ca
să puteţi ieşi la plimbare, să ascultaţi muzică împreună, să citiţi
literatură artistică. Aceste activităţi nu vă costă nimic şi nici
nu vă răpesc mult timp, faţă de cadourile oferite. În schimb,
beneficiile pe termen lung sunt mult mai importante
şi vă oferă fundamentul unei relaţii pozitive cu copilul
dumneavoastră.
5. Nu uitaţi că fiecare moment din viaţa copilului este unic,
trece şi dus a fost! Sigur aţi auzit de multe ori expresia:
“Nici nu mi-am dat seama cînd s-a făcut mare”! Acestea sunt
adevărate şi, dacă nu profitaţi acum când este momentul, s-ar
putea să nu mai aveţi altă ocazie.
Aceste reguli sunt valabile pentru noi toi cei care
suntem părini. Sigur, nu putem fi perfeci, dar putem tinde
spre mai bine, de dragul copiilor noștri. Putem, în zilele
acestea de sărbătoare, să experimentăm aceste reguli și să
pășim suflet lângă suflet spre lumină.
Prof. Gabriela Comănescu
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DESPRE PAŞTE
Ce semnificaţie are
cea mai mare sărbătoare a creştinităţii
Paștile reprezintă una dintre cele mai importante
sărbători anuale creștine, care comemorează evenimentul
fundamental al crestinismului, Învierea lui Iisus Hristos,
considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creștine, în a treia zi
după răstignirea Sa din Vinerea Mare.
Data de început a Paștilor marchează începutul
anului ecleziastic creștin şi are la bază două fenomene
astronomice: echinocţiul de primăvară și mișcarea de rotaie
a Lunii în jurul Pământului. Astfel, Paștile se serbează
în duminica imediat următoare primei luni pline după
echinociul de primăvară.
Paștile creștine au o durată de 40 de zile, cuprinse
între sărbătoarea Învierii Domnului (prima duminică de Paști)
și sărbătoarea Înălării Domnului, care se celebrează la 40 de
zile de la Înviere, într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile
pascale sunt zile de mare sărbătoare.
Sărbătoarea Paștilor este precedată de o lungă
perioadă de post, în care se comemorează evenimentele
premergătoare Învierii Domnului. Ultima săptămână din
Postul Mare, numită Săptămâna Patimilor, începe în Duminica
Floriilor, când se sărbătorește intrarea lui Iisus Hristos în
Ierusalim, și se sfârșește în Sâmbăta Mare. Este săptămâna în
care sunt comemorate patimile lui Iisus, răstignirea și moartea
Sa din Vinerea Mare.
Scopul acestei sărbători creştine este amintirea vie a
patimii, a morţii şi a Învierii lui Iisus Hristos. Sfânta Scriptură a
Noului Testament spune că Iisus Hristos, înainte de a pătimi, a
prezis de mai multe ori că va fi răstignit, dar a treia zi va învia.
De teama aceasta, iudeii au pus soldaţi de pază la mormântul
lui Iisus Hristos. Totuşi, minunea s-a întâmplat.
După intrarea solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a
fost judecat şi răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus în
mormânt, iar după trei zile a înviat din morţi. Duminică
dis-de-dimineaţă, Iisus Hristos a înviat ca un biruitor, cu
puterea dumnezeirii Sale, ca să împlinească Scriptura şi cele
hotărâte de iconomia divină pentru mântuirea neamului
omenesc.
La Cina cea de Taină, în noaptea când a fost trădat de
unul dintre apostoli, Iuda Iscarioteanul, înainte de a fi prins şi
arestat, Iisus a instituit sărbătoarea Paştelui nou testamental,

după porunca ce I-a fost dată de Dumnezeu.
Duminica - a treia zi după Scripturi - femeile
purtătoare de mir au găsit mormântul Mântuitorului gol.
Împotriva tuturor celor care L-au acuzat şi batjocorit,
numindu-l în derâdere Regele Iudeilor, rege încoronat cu spini,
rege al cărui tron era o Cruce, părăsit de ai săi, păzit sub grea
şi rece lespede de piatră, Hristos a izbândit cea mai strălucită
biruinţă ce s-a văzut vreodată: biruinţa asupra morţii şi asupra
răutăţii omeneşti.
Moartea Domnului sau “Paştile Crucii” era zi de
întristare şi era sărbătorită cu post prelungit până în ziua
Învierii. Învierea Domnului sau “Paştile Învierii” era zi a
bucuriei şi se sărbătorea, ca şi astăzi, prin agape şi cine.
Practica aceasta era fondată pe învăţătura Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel.
Lumina Învierii de la Sfântul Mormânt din Ierusalim
se aprinde, însă, numai la Paştele ortodox.
Indiferent cum este serbată sau câte tentative de
denigrare a celei mai importante sărbători a creştinilor au
existat, Hristos a izbutit cea mai strălucită biruinţă ce nu i-a
putut fi luată. Învierea din morţi a lui Iisus Hristos este semnul
biruinţei sale, iar comemorarea acestei Învieri rămâne de
milenii una dintre cele mai importante sărbători ale
creştinătăţii.
Preot Stroe Mihail Alin,
Parohia Gemenea Onceşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vă informează că, în perioada 01 martie - 05
mai 2017, se defăşoară campania de primire a cererilor unice de sprijin. Precizăm faptul că tabelul cu
programarea fermierilor pentru depunerea dosarului pentru S.A.P.S 2017 se găseşte la avizierul din faţa
Primăriei Voineşti şi la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primăriei.
Pentru buna desfăşurare a campaniei, vă recomandăm să respectaţi programarea, evitând astfel
supraaglomerarea la finalul termenului, precum şi pentru evitarea penalizărilor cauzate de întârziere.
pagina 4

Nr. 96  martie 2017

Gazeta de Voineºti

Protecia fitosanitară în plantaiile pomicole
CRITERII, REGULI DE URMAT, ORGANIZARE
Speciile de pomi fructiferi se numără printre plantele
care, anual, sunt atacate de un număr mare de patogeni și
insecte dăunătoare. Spre exemplu, soiurile de măr aflate în
cultură sunt potenial supuse unui număr de peste 150 de boli
și dăunători, acesta fiind unul dintre motivele pentru care
tehnologia mărului este în prezent cea mai costisitoare.
Indiferent însă de specia și soiurile cultivate,
prevenirea, stoparea și combaterea atacurilor de boli și
dăunători trebuie să reprezinte o secvenă importantă și
obligatorie care influenează în cel mai înalt grad, cantitativ și
calitativ, producia de fructe, precum și potenialul biologic
transmis pentru următorii 2-3 ani.
Pornind de la cunoașterea condiiilor pedoclimatice
specifice Văii Dâmboviei, soiurile dominante în sortiment,
destinaia produciei, vârsta plantaiilor, programele de
fitoprotecie trebuie concepute și adaptate an de an,
indiferent dacă vorbim despre suprafee mari sau livezi
particulare mult mai mici.
Gândirea și, ulterior, aplicarea calendarului anual al
tratamentelor fitosanitare trebuie să pornească de la
cunoașterea concretă a unor criterii de bază, care să conducă
la rezultatele dorite:
1. Fermierul să cunoască în amănunt starea de sănătate a
livezii (gama de boli și dăunători cu care s-a confruntat în anul
anterior).
2. Predominana soiurilor cu sensibilitate ridicată la atacul
patogenilor și insectelor dăunătoare (ex: soiurile de mar
Golden d, Mutsu, Idared – foarte sensibile la rapăn; perele
Cure cu sensibilitate ridicată la arsură bacteriană și atacul
puricelui melifer; soiul de prun Record sensibil la viroze etc.)
3. Vârsta pomilor, nivelurile de fertilizare și momentele optime
de aplicare a îngrășămintelor, starea solului din livadă (exces
de umiditate, intervale înierbate sau ogor negru etc.)
4. Specificitatea climatică a zonei în care ne aflăm, și anume,
faptul că, în majoritatea anilor, lunile mai și iunie au un regim
al precipitailor excedentar, fiind și perioada care hotărăște
într-un fel, starea de sănătate a pomilor pentru întreaga
perioadă de vegetaie;
5. Produsele de combatere (fungicide, insecticide, acaricide)
care în anul/ anii anteriori, în livada proprie, le-au oferit cele
mai bune rezultate.
Planificarea programului de tratamente fitosanitare
pentru un an de vegetaie pe baza acestor criterii se
recomandă a fi mai întâi bine gândit și, ulterior, aplicat
conform buletinelor de avertizare, corelând evoluia fenologiei
pomilor cu fazele de dezvoltare ale patogenilor și dăunătorilor.
Indiferent de posibilităile materiale și suprafeele în
administrare, pentru a obine în toamnă fructe de calitate, ca
un corelar al muncii noastre, sunt câteva reguli de urmat:
1. Alegerea distribuitorului (magazinul) de produse care
prezintă, în opinia noastră, cel mai înalt grad de încredere,
gamă largă de fungicide, insecticide, acaricide, fertilizani,
condiii favorabile de aprovizionare și de efectuare a plailor.

2. Utilizarea unor produse aflate în termene de
garanie/valabilitate (maxim 2 ani de la data fabricaiei) sau în
condiii optime de păstrare peste iarna (peste 0 grade Celsius
pentru formulările lichide, în spatii reci și uscate pentru
produsele sub forma de pulberi sau granulate)
3. Alegerea unor produse de combatere cu spectru de aciune
care să poată fi aplicate la 2-3 specii de pomi (ex: fungicide ca
Dithane M-45; Intracol 70WP; Brava 500 SC – cu aciune de
contact și eficacitate bună atât pentru măr cât și pentru păr,
prun, cireș, piersic, căpșuni etc.; produsul Vertimec 1,8 EC care
se aplică ca acaricid la soiurile de măr, dar și la specia de păr
cu eficacitate ridicată în controlul populaiilor de Psylla Sfn
etc.)
4. Informarea corectă și la timp asupra datelor de aplicare a
tratamentelor, ca și al întregului coninut al buletinului de
avertizare pentru a surprinde momentele critice din evoluia
dăunătorilor și obinerea, astfel, a unei eficacităi maxime a
tratamentului (ex: la maximul de zbor al fluturilor și înainte de
depunerea pontei pentru viermele fructelor și molia pielitei; în
stadiul de larve molrile înainte de formarea scutului pentru
păduchele din San-Jose etc.)
5. Aplicarea unor amestecuri de produse corect alese sub
aspectul compatibilităii și al dozelor de utilizare; dublarea
unui produs sau supradozarea constituie, din păcate, o
practică tot mai frecventă, cu consecine grave atât în ceea ce
privește pericolul efectului de fitotoxicitate pe frunze,
suberificari de fructe, dar și o poluare crescută a mediului
cu costuri totale de producie tot mai mari.
Organizarea și planificarea tratamentelor în noile
plantaii, din care unele cu număr mare de pomi la unitatea de
suprafaă, trebuie să ină cont de sortimentul de soiuri și
comportarea acestora la atacul de boli și dăunători.
Pentru toate considerentele de ordin economic
și ecologic cunoscute, viitorul pomiculturii aparine unor
tehnologii noi de cultură, care să intre într-un sistem integrat,
factorii de bază: soi rezistent- număr minim de tratamente
chimice – mijloace alternative nepoluante de combatere
(produse biologice, feromoni etc.) – agrotehnică adaptată
și specifică soiului și zonei.
Ing. Şerboiu Albertina
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BULETIN DE AVERTIZARE
Pentru combaterea gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum) şi făinare (tratamentul I) vă recomandăm efectuarea unui
tratament când se întrunesc următoarele condiţii:  0,5 - 1% muguri florali sunt dezmuguriţi;  Prezenţa adulţilor în coroana
pomilor;  Condiţii optime de temperatură.
1. Calypso 480 SC - 0,3 1/ha (0,02%) + Kumulus DF - 4,5 kg/ha (0,3%)
2. Actara 25 WG - 0,15 kg/ha (0,01%) + Thiovit Jet - 4,5 kg/ha (0,3%)
Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1.500 litri. Tratamentul se aplică în 4-5 zile de la întrunirea condiţiilor.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentaţiei,
1786/TB/l991 al Departamentului pentru Administraţie Locala şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România
privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse pentru protecţia plantelor, veţi lua
toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de înflorire.
Ing. Şerban Victoria

O lume fără tuberculoză!
Pe 24 martie s-a sărbătorit „Ziua mondială de luptă
împotriva tuberculozei”. Tuberculoza este o boală infectocontagioasă, cu evoluţie cronică. Cauza o reprezintă bacilul
Koch, care poate afecta plămânii dar şi alte organe, precum
rinichi, creier, oase şi articulaţii, ganglioni limfatici ş.a.
Sursa de bacili este pacientul bolnav de tuberculoză
pulmonară, care încă nu a început tratamentul, care elimină în
atmosferă prin tuse şi strănut bacili vii, ce vor fi inhalaţi de cei
din jur. Cei mai afectaţi sunt cei din anturajul bolnavului:
familia, mai ales copiii, care sunt expuşi mult timp la aerul
infectat cu bacili.
Dacă persoana bolnavă se tratează corect, după 3-4
săptămâni de la începerea tratamentului, de obicei, nu mai
este contagioasă, deci nu mai poate transmite boala. Există şi
posibilitatea infectării prin consum de alimente provenite de la
animale bolnave de tuberculoză (ex. lapte de vacă).
Tuberculoza nu se transmite prin mâncare, folosirea
aceloraşi tacâmuri sau vase, sărut sau relaţii sexuale, ci prin
aer.
Cine se poate infecta?
Boala are o largă răspândire în lume, având caracter
endemic şi netratată sau incorect tratată, are o mortalitate
importantă. Tuberculoza este adesea privită ca o boală
“a sărăciei” şi de aceea mulţi bolnavi se feresc să-şi recunoască
boala (din cauza stigmatizării sociale, din teama pentru
pierderea locului de muncă), întârziind astfel mult timp
momentul diagnosticului. Persoanele cu risc mai mare de
îmbolnăvire sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli care scad
rezistenţa organismului (cancer, HIV/SIDA etc.), sau cu un stil
de viaţă dăunător: abuz de alcool, de fumat, alimentaţie
dezechilibrată.
Care sunt semnele care apar în cazul unei posibile infecţii
tuberculoase?
Cele mai frecvente semne ale tuberculozei sunt: tuse
care persistă timp de 3 săptămâni sau peste; spute cu sânge;
greutate in respiraţie; dureri toracice; febră intre 37-37,6
grade C; transpiraţii nocturne; scăderea poftei de mâncare;
scăderea în greutate; stare generală de rău şi de oboseală.
De cele mai multe ori, simptomele apar treptat,
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motiv de întârziere în prezentarea la medic. Din păcate, până
în momentul izolării şi tratării, pacientul reprezintă un risc
pentru cei din jur, infecţia transmiţându-se în principal pe cale
aeriana. Când există suspiciunea de tuberculoză, se
recomandă consultul medical; cu cât tuberculoza este
depistată mai repede, cu atât tratamentul este mai eficient.
Examenele indicate sunt examenul sputei şi radiografia
pulmonară.
Cum poate fi prevenită tuberculoza?
Bacilul tuberculozei este foarte sensibil la lumină şi de
aceea aerisirea şi însorirea spaţiilor, sunt metode simple, dar
eficiente, de prevenire a bolii. Cele mai bune modalităţi de
prevenţie sunt:
- examinarea medicală la primele semne de boală,
- tratamentul corect, complet al persoanei bolnave,
- vaccinarea BCG a nou-născutului.
Care este tratamentul actual al tuberculozei?
Toate formele de tuberculoză necesită tratament
antibiotic antituberculos care durează minimum 6 luni. Prin
tratament corect şi complet se pot vindeca peste 90% din
bolnavi. Un bolnav de tuberculoză care nu se tratează poate
infecta alte 15-20 de persoane. Prezentarea la medic a tuturor
persoanelor care au venit în contact cu un bolnav de
tuberculoză: rude, prieteni, colegi de muncă, este obligatorie.
Tuberculoza este astfel descoperită în faza de început, când
este mai uşor de tratat.
Tratamentul pentru tuberculoză costă mult?
Medicamentele
necesare
pentru
tratarea
tuberculozei sunt gratuite. Orice bolnav de tuberculoză
primeşte gratuit tratament atât în spital cât şi la domiciliu, prin
cabinetele medicilor de familie şi reţeaua ambulatoriilor de
specialitate TB.
Nu trebuie să fii plătitor de asigurări de sănătate ca să
beneficiezi de asistenţa medicală şi de medicamente gratuite
pentru tuberculoză. Nu trebuie decât să te prezinţi la medic!
Asistent medical comunitar
Cornelia Ionescu
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KORYO KARATE CLUB
14 campioni naţionali,
10 vicecampioni şi 7 medaliaţi
cu bronz!
Cea de-a XX-a ediţie a Campionatului Naţional de Karate Shito Ruy,
desfăşurată în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din municipiul Buzău, sâmbătă
- 11 martie 2017, a îmbogăţit zestrea CS Koryo Dragomireşti cu încă 31 de
medalii, din care 14 de aur, 10 de argint şi 7 de bronz.
La startul competiţiei s-au aliniat peste 300 de sportivi legitimaţi la
majoritatea cluburilor de karate shito ryu din ţară, aducând astfel un plus de
calitate competiţională. Din lotul de 24 de sportivi şi 5 echipe care a reprezentat
Clubul Koryo, 4 provin din Secţia Koryo Voineşti: Oprescu Bogdan, Costanzo
Isabella, Corcoveanu Andi, Neagu Lucian şi Brătucu Georgian.
Luptând cu abnegaţie şi curaj, aceştia au reuşit să aducă în
visteria clubului două titluri de campion naţional prin Oprescu Bogdan şi
Corcoveanu Andi, trei titluri de vicecampion naţional prin Costanzo Isabella,
Neagu Lucian şi Brătucu Georgian , precum şi trei medalii de bronz prin sportivii
Oprescu Bogdan (kumite), Costanzo Isabella (kumite individual şi kata echipe).
Cu un total de opt medalii, Secţia Voineşti a CS Koryo şi-a
demonstrat valoarea , urmând acum pregătirea pentru participarea cu succes la
celelalte confruntări din calendarul sportiv 2017, dintre care remarcăm:
Campionatul Balcanic pentru Copii din Istanbul - Turcia la sfârsitul lunii mai,
Campionatul European de Karate Shito Ryu din Slovacia la jumătatea lunii iunie
şi, nu în ultimul rând, Campionatul Mondial de Shito Ryu Hayashi Ha din
Barcelona - Spania, care se va desfăşura la sfârşitul lunii iulie.
“Avem posibilitatea să obţinem
rezultate bune şi foarte bune,
asta şi datorită autorităţilor
voineştene care oferă sportivilor,
absolut gratuit, condiţii excelente
de antrenament. Este un gest foarte
frumos, având în vedere că sponsorii
nu se prea înghesuie, karate-ul
nefiind «fotbal», dar avem speranţa
şi aceasta moare ultima. Suntem în
grafic, pregătirile decurg bine şi
sperăm să abordăm cu succes,
Cupa României la karate shito ryu
din luna mai, precum şi Campionatul
Balcanic din aceeaşi lună”, spune
Viorel Marinoiu - preşedintele şi
antrenorul CS Koryo.
Trebuie remarcat succesul răsunător obţinut de elevii de la
CS Koryo în luna februarie, când au reuşit clasarea pe locul II pe cluburi la Cupa
Masibo interstiluri 2017, păstrând astfel locul obţinut anul trecut. Rezultatul este
cu atât mai important cu cât au luat startul 500 de sportivi din 34 de cluburi din
ţară. Clubul multumeşte tuturor celor implicaţi în obţinerea acestor rezultate de
excepţie, antrenori, instructor, sportive, părinţii acestora - pentru susţinerea
financiară şi, nu în ultimul rând, puţinilor sponsori care investesc în karate.
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STARE CIVILĂ
17.02.2017 - 22.03.2017

NĂSCUŢI
1. Zmărăndescu
Gheorghe-Antonio
2. Toma NorisAndrei
3. Soare MihaiAndrei
4. Soare Denis-Nicolas

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Moraru Marius-Rozen
şi Bica Laura-Elena
2. Danciu Ion şi Iana Raluca

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. Barbu Gheorghe
2. Ciomag Ana
3. Preda Elena
4. Mihălcescu Steliana
5. Erculescu Hariton
6. Bucur Floarea
7. Diaconu Gheorghe
8. Miriţoiu Mariea
9. Dârstaru Elena
10. Cenuşă Nicolae



Dumnezeu să-i odihnească!

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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UNA, ALTA...
Cu ani în urmă, în ţările emancipate şi
dezvoltate, spunea o vorbă că “de FISC şi de MOARTE
nu scapă nimeni”… Noi, românii, ne consideram
atunci dezarmaţi numai în faţa morţii. FISCUL nu ne
înspăimânta mai deloc. Acum, nu ştiu cât ne-am
emancipat ca popor, dar zicala cu pricina se aplică şi la
noi întocmai ca la toţi ceilalţi. Nu mai scăpăm nici de
moarte şi nici de fisc…
Ne-a fost dat să auzim prin comună, în toţi cei
aproape nouă ani de administraţie locală, tot felul
de variante legate de plata sau mai bine zis neplata
obligaţiilor financiare către bugetul local sau de stat.
Fraze de genul “Lasă că vorbesc eu cu domnul primar/
primarul/Gambă (după caz) şi scap de amendă/impozit
(tot după caz)”, “Nu plătesc amenda sau impozitul, să
văd ce-mi face”, “Nu iau tomberon, nu plătesc gunoiul”,
“Nu declar tot pământul ca să nu plătesc mult”, “Vreau
un certificat fiscal fără datorii acum, că aduc eu banii
mâine” erau folosite de temerari, care-i considerau şi-i
tratau pe plătitorii de bună credinţă o specie inferioară…
Iată că timpul a trecut şi lumea s-a schimbat… De
ceva vreme, am avut marea surpriză ca şi cei mai
înverşunaţi neplătitori să calce pragul Primăriei, cu
destinaţia finală Compartimentul Rol Fiscal-Casierie
(după caz), pentru a se achita de obligaţiile financiare,
unele reprezentând sume mari, cumulate în anii de
nepăsare sau vitejie… Alţii s-au trezit cu conturi blocate
sau cu popriri pe veniturile salariale şi nu numai…
Concluzia este una singură. Fiecare dintre noi avem
drepturi şi obligaţii deopotrivă şi,cel mai important,
nimeni nu este mai presus de lege…
Cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie, s-a
creat o reţea între toate instituţiile statului (Casa de
Pensii, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Administraţia Finaţelor Publice, A.P.I.A., Inspectoratul
Şcolar, bănci şi altele) prin care se poate verifica situaţia
la zi a sumelor datorate la bugetul local sau de stat. Nu
mai putem minţi, nu ne mai putem sustrage de la
obligaţiile financiare. Şi, pentru a lămuri o dată pentru
totdeauna situaţia, nu se poate elibera Certificat de
atestare fiscală fără datorii unei persoane care are
datorii, iar certificatul eliberat cu datorii nu ajută pe
nimeni în nicio situaţie.
Administraţia locală a comunei Voineşti, prin
Consiliul Local, facilitează achitarea taxelor şi impozitelor
către bugetul local acordând o bonificaţie de 10% pentru
plata integrală a acestora până la data de 31 martie a
fiecărui an. Deci, bunăvoinţă şi înţelegere din partea
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autorităţii locale există… Aşteptăm şi suntem convinşi că
vom găsi şi din partea contribuabillilor…
Un alt aspect de actualitate, tot legat de datorii,
este cel privitor la taxa de habitat. Sunt unele persoane
(multe, din păcate) care, din diverse motive, nu au
achitat această taxă de habitat (inclusă în factura emisă
de S.C. Electrica S.A ). Pentru toţi cei aflaţi în această
situaţie venim cu precizarea că, începând cu data de
1 aprilie (şi nu este o păcăleală!), vor achita
OBLIGATORIU sumele datorate la casieria din cadrul
Primăriei Voineşti. Şi mă refer la sumele facturate
începând cu luna ianuarie a anului 2013 şi până în
prezent!
Fac, de asemenea, precizarea că, în perioada
menţionată, taxa de habitat a avut valori modificate
periodic, iar începând cu luna ianuarie a acestui an
cuantumul acesteia este de 21lei/ familie completă;
12 lei/familie cu un singur membru sau familie care
deţine a doua locuinţă în comuna noastră; 8 lei pentru
familiile plecate în străinătate (care dovedesc cu
documente acest lucru).
Aşadar, dumneavoastră sunteţi cei în măsură să
analizaţi şi să decideţi asupra celor precizate în rândurile
de mai sus. Noi vă asigurăm de toată disponibilitatea şi
transparenţa pentru rezolvarea acestor probleme. În
speranţa unei bune înţelegeri şi colaborări, vă
mulţumesc şi vă doresc sărbători cu bine. Paşte fericit
alături de cei dragi!
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa

