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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

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 şi 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

Pod peste pârâul Valea Mare,
în satul Gemenea-Brătuleşti

Dragii mei,
Promisă de ceva vreme, investiţia intitulată

“Realizare podeţ tubular şi lucrări de apărare maluri în
zona intersecţiei străzii Valea Mare cu strada Ţânculeşti,
satul Gemenea-Brătuleşti”, se află în stadiul de evaluare
oferte. În  maximum 20 de zile, vom emite ordinul de
începere a lucrării. Pârâul Valea mare va fi regularizat pe
o lungime de 96 m. 

Sunt prevăzute în proiectul tehnic următoarele
operaţiuni: recalibrare albie de 576 mc; drum acces
tehnic de 4 m pe o bandă şi lung de 50 m, prevăzut
cu parapet metalic pe 65 m; umpluturi din balast la coro-
namente 400 mc; zid de încastrare tub R 250 2 bucăţi

a 5 m; un tub sentab DN 2000, toate încheiate cu zid de
greutate L=5 m şi h =2,5 m la emisar;  ziduri de
conducere şi apărare maluri tip ZCM 150-145 m şi două
trepte hidrotehnice din zid tip ZCM 100 L=5m, una aval
şi una amonte de tub.

Valoarea din devizul general pentru construcţie
şi montaj este de 176.870 lei, la care se va adăga TVA.
Durata de execuţie este de 120 zile din momentul
emiterii ordinului de începere a lucrării. 

Realizarea acestei investiţii este absolut
necesară pentru locuitorii satului Gemenea-Brătuleşti,
datorită fluidizării traficului rutier şi pietonal în zonă,
precum şi pentru apărarea proprietăţilor în eventuali-
tatea unor viituri. 

Apelăm la înţelegerea dumneavoastră să
circulate cu atenţie în condiţii de şantier, deoarece, pe
perioada desfăşurării lucrărilor, traficul în zonă va fi
blocat. 

În anul 2016, vom realiza multe proiecte de
investiţii pentru cetăţenii comunei noastre, proiecte ce
vă vor fi prezentate în numerele viitoare ale “Gazetei de
Voineşti”. 

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră  - Dănuţ Gabriel Sandu
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FAMILIA CREŞTINĂ,
templu sfânt,  în care se depozitează plinătatea virtuţilor creştine

Căsătoria, ca legătură naturală pe viaţă între un
bărbat şi o femeie, a fost dată de Dumnezeu primilor oameni
(Adam şi Eva) în rai: “Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine
să fie omul singur; să-i facem ajutor  potrivit pentru el” (Facere
2, 18). 

Hristos întăreşte prin căsătorie legătura dintre bărbat
şi femeie, compromisă de-a lungul veacurilor, şi o înalţă din
ordinea naturii în ordinea harului. Harul este puterea sau
energia dumnezeiască împărtăşită credincioşilor ca ajutor
pentru desăvîrşire.

Familia se constituie prin căsătorie, adică prin
legătura de bună voie şi pentru toată viaţa dintre un bărbat şi
o femeie. În spiritul învăţăturii creştine caracteristicile
existenţiale ale căsătoriei sunt: unitatea, trăinicia, sfinţenia şi
egalitatea dintre soţi. Scopul căsătoriei creştine este
perpetuarea neamului omenesc şi ajutorul reciproc. 

Familia creştină îi formează pe membrii ei prin
căldura dragostei pe al cărei altar se aduce ca jertfă, prin
excelenţă, dăruirea de sine. Nicăieri nu găsim atâtea resurse
de răbdare, de iubire şi de jertfire ca la părinţi.

Biserica Ortodoxă a acordat şi acordă o importanţă
majoră căsătoriei şi familiei creştine, deoarece de acestea
depinde comunitatea umană  în general. Între familia creştină
şi Biserică există o legătură indisolubilă, de susţinere
reciprocă. Astfel, Biserica zideşte familia şi familia zideşte
Biserica. Biserica găseşte în familia născută prin Taină leagănul
său, locul şi mediul în care se pregătesc noi generaţii de

membri ai Bisericii, iar familia, susţinută şi întărită de harul lui
Dumnezeu, îşi găseşte împlinirea în Biserică şi amîndouă în
împărăţia lui Dumnezeu.

Familia se confruntă cu multe probleme, una din
cauze fiind şi neglijarea sau neacceptarea unei educaţii în
spirit religios. Educaţia religioasă în familie şi apoi în şcoală are
la bază convingerea că religia oferă principii fundamentale şi
de valoare pentru structurarea personalităţii în jurul unui
punct de sprijin unificator. O educaţie religioasă corectă
orientează elaborarea   unei viziuni interioare, de maturizare
echilibrată a adolescentului.

Pentru a transmite generaţiilor viitoare valorile
creştine autentice este nevoie să ne preocupăm de cadrul
moral, în care trăieşte omul. Acest cadru este familia. Mai
precis, familia creştină, întemeiată în duhul Evangheliei lui
Hristos. Aici se formează personalitatea.

Familia creştină este un templu sfânt, în care se
depozitează plinătatea virtuţilor creştine. Ea este celula din
care s-a născut şi pe care se bazează societatea omenească,
dar şi comunitatea bisericească, lărgind hotarele împărăţiei lui
Dumnezeu. Cu cât familia va fi mai temeinic consolidată
spiritual, cu cât legătura dintre părinţi, copii şi Biserică se va
adânci, cu atât familia îşi va reveni mai repede din derută şi îşi
va regăsi echilibrul spiritual.

Preot Oprescu Cătălin

MAMA 
Primăvara, cea cu prospe�imea ei fără de tăgadă și cu promisiuni fără limite, ne aduce în fiecare an prilej de a

mulţumi celei care ne-a dat via�ă. Anul acesta, copila mea dragă, va deveni mămică, perpetuând  menirea  fiin�ei 
binecuvântate de Dumnezeu. Am scris cândva niște versuri, în care sper să se regăsească toate fiin�ele minunate care au
dat și vor da  via�ă pruncilor pe Pământ. (� Zaharia Sacagiu_Voineşti)

Când, mamă, ochii i-am deschis
În ochii tăi s-au oglindit
Și de atunci trăiesc un vis
Trăiri ce nu sunt de descris

Mi-ai dăruit.

Încă din pântec te știam
Și așteptam cu nerăbdare
Să-�i aflu și chipul ce-l doream
Să știu ce încă nu știam

A ta înfă�ișare.

Și-am în�eles, atunci, pe dată
Fără vreo urmă de-ndoire
Cum îngerii din cer arată
Și �i-am sorbit aura toată

Ești peste-nchipuire.

O, mamă, înger păzitor
Din Cer venit-ai pe Pământ
Ca să veghezi al tău odor
Să-i împlinești lui orice dor

Cu-al tău descant.

Și mâna ta, pernă mi-a fost
Și glasul tău, doar mângâiere
Sânul, culcuș și adăpost
Unde-am găsit întâiul rost

Tu ești a mea avere.

Și orice zi mi-a fost senină
Nicicând vreun nor n-a îndrăznit
Să stea cumva-n a mea lumină
Că-ndată-l prefăceai în tină

O, cât m-ai fericit!

Și somnul dulce mi-ai vegheat
La căpătâi, cu al tău cânt
Și-atunci când te-am mai supărat
Doar cu iubire m-ai certat

Făr’ rău cuvânt.

Nu-i grai să spună-a mea iubire
Cuvintele-mi sunt prea pu�ine
Că mi-ai adus doar fericire
O via�ă numai cu-mplinire

Doar lângă tine.

Că-mi ești și mamă și amică
Parcă am fi cumva de-o seamă
Și, tare-mi ești dragă, mămică
Și-ești fericită ca bunică

De când sunt și eu mama.
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Gazeta de Voineºti

FOARTE IMPORTANT! 

DESPRE CERERILE SAPS
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean

Dâmboviţa începe, la 01.03. 2016,     campania de primire cereri unice de sprijin în
agricultură. Programarea fermierilor se va face pe zile si ore.                          

Înştiinţarea fermierilor se va face prin afişarea listelor de programare la
sediul primăriilor din toate localităţile. De asemenea, programările fermierilor vor fi
depuse la Registratura primăriilor din judeţ, pentru a fi  consultate de fiecare
fermier care merge să solicite Adeverinţa cu suprafeţele de teren înscrise în
Registrul Agricol (eliberată de primăria pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea).

Atenţie! Se va depune o cerere unică pentru sprijin în zootehnie şi vegetal!
De respectarea programărilor depinde buna desfăşurare a campaniei de primire
a cererilor unice de sprijin în agricultură.

Perioada de depunere a cererilor este 01 martie - 16 mai 2016.
Tabelul cu programarea fermierilor din comuna Voineşti poate fi consultat

la AVIZIERUL din faţa Primăriei.

Oana Năstase - Purtător de cuvânt APIA Dâmboviţa

Fascioloza sau gălbeaza (denumirea popularară) este
o boală parazitară cu evoluţie cronică, determinată de
dezvoltarea în ficat şi canalele biliare a parazitului “Fasciola
hepatica”. Speciile de animale receptive la această boală sunt
reprezentate de: ovine, caprine, bovine, bubaline, cabaline,
porcine, dar şi iepuri. De asemenea, au fost depistate infestaţii
cu “Fasciola hepatica” şi la om.

Sursele de contaminare sunt reprezentate de
animalele bolnave care elimină ouăle de paraziţi, dar şi de
gasteropode acvatice (melci) care poluează apa şi vegetaţia.
Contaminarea animalelor se realizează, în principal, la păşune
când, împreună cu apa şi vegetaţia, se ingeră şi metacercarii
(metacercarii reprezintă un stadiu de evoluţie din ciclul
biologic al parazitului).

Simptomele diferă în funcţie de gradul de infestaţie,
dar şi de vârstă şi de starea de sănătate a animalelor. La oi, au
fost descrise trei forme de evoluţie a bolii:
� Forma supraacută apare mai ales toamna, consecutiv unei
infestări masive, când  în ficat se dezvoltă paraziţi tineri care
determină hemoragie gravă; astfel, procentul de mortalitate
este foarte crescut.
� Forma acută este întâlnită în special în lunile aprilie- iunie
când datorită ploilor are loc o creştere explozivă a populaţiilor
de melci parazitaţi. 
� Forma cronică este forma obişnuită de evoluţie a bolii. Iniţial
animalele sunt apatice, slăbesc uşor, apetitul este scăzut, iar
consumul de apă crescut, apar căderi de lână, edeme sub-
mandibulare, abdomenul este mărit si deformat datorită ficat-
ului mărit şi a acumulării de lichid ascitic.

Diagnosticarea fasciolozei se face prin examinarea
animalelor, a semnelor clinice, confirmarea realizându-se prin
examen coproscopic al fecalelor. 

Din cauza pierderilor economice importante, este
recomandat ca tratamentele să fie efectuate de către medicii
veterinari, după stabilirea certă a diagnosticului.
Deparazitările făcute de personal necalificat pot fi inutile din
mai multe puncte de vedere: sunt folosite produse medicale
inadecvate,  care nu afectează paraziţii, dozele nu sunt
calculate corect în funcţie de greutatea corporală,
administrarea este incorectă, nu se respectă timpul de
aşteptare pentru lapte şi carne etc. 

La final, vă informez că, de curând, am deschis
Cabinet Medical Veterinar Individual în centrul civic al
comunei Voineşti, la parterul Blocului nr. 1, lângă sediul
Primăriei, unde puteţi apela cu încredere pentru orice
problemă de natură veterinară. De asemenea, mă puteţi
apela la numărul de telefon 0727.744.791.

Dr. Matei Mihail Gabriel
CMV Voineşti

Fascioloza oilor
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POVEŞTI DESPRE NOI ŞI VOI (NEŞTI)

Lupta dintre Iarnă şi Primavară s-a încheiat.
Primavara şi-a început lucrul şi încă trei luni
ne vom bucura de prezenţa grandioasei
zâne. Ea presară pe margini de păduri 
ghiocei, viorele şi zambile ce înfloresc care
mai de care mai frumos. Tot Primăvara face
ca peticele uitate de sora sa pe la colţuri,
petice de zăpadă, să dispară, iar în locul lor
să fie iarbă verde. În locul nămeţilor vin
albinuţe ce zumzăie în frumoasele flori ale
arborilor. Pe cer, păsările zboară, iar cele
din copaci îşi îngână glasurile, tenorii stau în
margini de lunci şi îşi impresionează alesele.
Susurul apei  îşi fredonează melodiile, căci

toată iarna a fost transformată într-o stană
de gheaţă. Animalele pădurii aleargă vesele
pe câmpii şi prin desişul codrului, sunt pline
de viaţă şi se bucură că anotimpul mult
visat a sosit şi nu-l mai lasă să plece.
Vestitul cuc îşi cântă numele în brazii mai
bătrâni şi, împreună cu celelalte înaripate,
îşi fredonează bucuria. Eu aş putea să mai
povestesc, însă şi Primăvara are secretele
ei, pe care nu pot să vi le desluşesc…

� Miriţă Cristina
Clasa a VI-a

Era o zi frumoasă de vară. Mama Raţă, 
grijulie, îşi scoate bobocii din coteţ, pentru 
a merge la scăldat. Traversând prin poiana
plină cu flori, au ajuns la un lac. Bucuroşi,
bobocii raţei au intrat cu mama lor în apă.
Mama Raţă căuta mâncare să le dea puilor
flămânzi. Unul dintre boboci, năzdravan din
fire, nu a rămas aproape de mama sa şi s-a
rătăcit în stufăriş. Vicleana vulpe, stând la
pândă, a pus ochii pe bobocul neajutorat.
Văzându-se singur, puiul a ieşit pe mal şi a
întrebat vulpea despre mama şi frăţiorii săi.
Bietul boboc, nici nu a  apucat să termine 
de întrebat, că a fost înșfăcat de cumătra
vulpe!  Mama, observând că lipseşte unul

dintre boboci, a intrat în panică şi a început
să-şi strige puiul speriată. În poiana plină de
linişte, se auzeau doar cuvintele disperate
ale mamei: Puiule, unde esti? Puiule, vino
la mine! Văzând că puiul nu soseşte, a 
plecat cu ceilalţi boboci spre casă. Toţi erau
foarte supăraţi. Vulpea, mulţumită de pradă,
mergea ţanţoşă prin poiană. Dacă bobocul
de raţă asculta sfaturile mamei, trăia alături
de familia lui şi erau fericiţi. Aşa, el a 
dispărut şi familia s-a întristat. Acesta este
sfârşitul bobocului neascultător!

� Ilinca Raluca
Clasa a VI-a

Totul a început de la două jucării,
Ce a urmat nimeni nu a putut şti.
Şi, pe când noi ne jucam,
Prietenia ne-o legam.
Suntem două lacrimi ce s-au contopit
Suntem de nedespărţit,
Precum un nod greu de desfăcut.
Şi-n viaţă anii au trecut
Dar nodul e nedesfăcut,
În clasa a VI-a am trecut

Şi parcă ne-am schimbat
Ne-am maturizat.
Peste ani vom mai vorbi
Despre noi şi prietenii
Iar acum vă mulţumim
Şi prin versuri vă dorim
O zi minunată alături de amici!

� Păduroiu Daria – Miriţă Cristina
Clasa a VI-a

Pe luciul apei de cleştar,
Prin trestii lungi şi nalte,
Apare-o lebădă plutind
În cercuri mari de ape.

Ea îşi aşteaptă jumătatea
Să vină să petreacă-n larg,
Este chemarea tinereţii
Ce se aude de pe mal.

Şi odată apare-n cale,
Iubitul ei cutreierător,
În piept inima-i bate tare
Şi-i e cuprinsă de fior.

Şi se plimbă lin pe apă
Într-o linişte deplină
Fără a prevesti oare
Clipa neagră ce-o să vină.

De pe mal, un vânător
Trase-un glonţ fără de milă
Şi în rotocolul apei rămase
Lebăda străină.

Speriată, fugărită,
După-un timp îşi dădu
seama
Că rămase-n astă lume,
Singură fără de jumătate.

� Onea Bianca Alexandra
Clasa a VI-a

În prag de primăvară, copiii, mărţişoarele vii ale comunei, oferă tuturor sătenilor mărtişoare literare! 
Din partea mea, o primavară luminoasă tuturor! (� Prof. Elena Pădure)

POVESTEA PRIETENIEI

PRIMĂVARA, ANOTIMP AL VIEŢII

SFÂRŞITUL BOBOCULUI DE RAŢĂ

LEBĂDA
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În anii 80 ai secolului trecut, la Liceul Agroindustrial
Voieşti era construit un internat şi o cantină care să
deservească elevii ce urmau cursurile acestei instituţii de
învăţământ. Liceul dispunea de tot ceea ce era necesar
funcţionării: grădină de zarzavaturi, solarii pentru legume,
crescătorie de animale. Vremurile au trecut, sistemul politic
din România s-a schimbat, la fel şi titulatura unităţii din
Voineşti, însă au rămas neschimbate internatul şi cantina
şcolară. Pentru puţin timp, în anii 90, căminul a fost ocupat şi
cu elevi din Republica Moldova, însă evoluţia socio-economică
a societăţii a condus la închiderea internatului (transformat în
săli de curs) şi a cantinei (transformată în spaţiu de
depozitare).

În anul 2013, beneficiind de finanţare europeană,
cantina şi internatul Liceului Tehnologic Voineşti au intrat
într-un amplu proces de modernizare, concretizat prin crearea
unui campus preuniversitar. Noua înfăţişare a celor două
obiective se face remarcată atât  la exterior - tâmplărie cu
geam termopan, sistem de termoizolare, cât şi la interior -
camere cu două paturi, cabină de duş, WC, chiuvetă, birouri şi
dulapuri individuale, săli de studiu dotate cu calculatoare,
săli de recreere dotate cu televizoare şi DVD, bucătărie dotată
cu aparatură care ar face invidioase multe restaurante.

15 februarie 2016. Aceasta este data la care cele două
obiective au redevenit funcţionale, primindu-şi noii chiriaşi din
rândul elevilor liceului nostru, iar visul nostru s-a transformat
în realitate.  Mulţumim, pe această cale, domnului primar
Sandu Gabriel Dănuţ, domnului viceprimar Popa Claudiu,
precum şi Consiliului Local Voineşti, care au crezut în
potenţialul unităţii noastre de învăţământ.

Nouă, conducerii Liceului Tehnologic Voineşti, şi
cadrelor didactice nu ne rămâne decât să depunem eforturi şi
mai mari pentru a atrage elevii în această comunitate
educativă, pentru a răsplăti încrederea pe care ne-a acordat-o
comunitatea locală, prin reabilitarea şi modernizarea celor
două obiective.

Prof. dr. Iurea Ionu�
Director al Liceului Tehnologic Voinești

APEL UMANITAR
pentru salvarea unui copil minunat

Fiica mea, Manea Andreea
Denisa, acum în vârstă de 16 ani, a fost
diagnosticată  corect, după aproape 5
luni, cu “Epilepsie focală frontală
dreapta farmacorezistentă – malfor-
maţie de dezvoltare corticală a regiunii
frontale premotorii drepte”. Salvarea ei
a venit de la o clinică privată din
Bucureşti - Spitalul Monza (Institute
Brain), dar cu un preţ mult prea mare
pentru noi, costurile operaţiei fiind
10.000 de euro.

Andreea a urmat o serie de
investigaţii, costisitoare, necesare
pentru a avansa către faza invazivă de
chirurgie, unde va fi operată pe creier,
care costă foarte mult şi trebuie facută
urgent. Dar, după luni de zile petrecute
prin spital şi investigaţii plătite, acum
suntem în imposibilitatea de a suporta
aceste costuri şi doar banii sunt singura
piedică pentru Denisa, să poată face

aceste intervenţii foarte scumpe şi să
aibă o viaţă normală. 

Viaţa este nedreaptă uneori. În
urmă cu aproape 2 ani, nişte colege de
clasă au nenorocit-o pe viaţă.
I-au pus piedică, intenţionat, şi a căzut,
lovindu-se la cap, în prezenţa directoru-
lui şcolii.  În urma acestei lovituri,
vinovaţii de tragedia ei nu au mişcat un
deget, directorul şcolii nici măcar nu s-a
uitat la ea atunci, fiind căzută jos,
în stare de inconştienţă.

Vă rog,
Fiica mea are nevoie de

sprijinul tuturor  şi cea mai mică sumă  îi
poate schimba viaţa, ajutându-ne să
strângem cei 10 000 de euro, pentru
implantul cu electrozi intracerebral, care
se va efectua la începutul lunii martie,
iar după implantare, urmează
intervenţia chirurgicală de rezecare, în
spitalul Monza.  Vă mulţumim!

Conturi pentru donaţii: 
RO 51 INGB 0000 9999 02631991-
Adriana Gavrilă
RO 44 INGB 0000 9999 02177866 -
Manea Andreea Denisa

Cu respect,
Adriana Gavrilă

Telefon – 0764.782.859

Un vis devenit realitate
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POMICULTURA, ÎNCOTRO?
Vântul european bântuie România de aproape

zece ani! Briza globalizării se simte pregnant în viaţa
românilor şi mai ales în sfera economică. Legat de acest
ultim aspect, nici pomicultura nu a fost ocolită de
impactul strategiilor europene. Handicapul de care s-a
lovit gospodarul român s-a datorat faptului că a fost
„aruncat în ocean fără să știe să înoate”. 

Concret, după ce ni s-a furat startul, am fost
invita�i la masa europeană, numai cu condi�ia să
producem după standarde impuse, chiar dacă decalajul
României faţă de ţările avansate se află la zeci de ani
distanţă. După metodologii excesiv de stufoase, am fost
puși în posesia banilor de plată la suprafa�ă, iar începând
cu anul 2009 am putut accesa fonduri europene pe
măsură 1.4.1 (sprijinirea fermelor de semi subzistenţă) şi
pe măsura 1.1.2. (îmbunătă�irea performanţelor
exploata�iei agricole).

Din cauza hă�ișului birocratic, mare parte din
banii europeni destina�i revitalizării spa�iului rural au
luat cale-întoarsă, iar noi ne-am trezit după aproape un
deceniu la fel de neputincioși, mai ales atunci când este
vorba de investi�ii în pomicultură (cum ar fi întinerirea
livezilor ajunse în declin). 

Radiografia bazinului pomicol dâmbovi�ean
scoate în evidenţa un procent de aproape 70% planta�ii
îmbătrânite, structurate în mare parte pe sistem clasic,
cu sortiment învechit şi cu un sol secătuit de fertilizan�i,
din cauza oboselii solului. În ultimul timp, şi clima se
arată potrivnică din cauza perturbării temperaturilor şi
precipita�iilor ca factori de vegeta�ie, motiv pentru care
se impune o nouă zonare a speciilor. Încrâncenarea
oamenilor de a-şi perpetua îndeletnicirea nu a �inut cont
de aceste opreliști şi, cu surse proprii, aceștia luptă să
întinerească patrimoniul pomicol cu livezi de mare
densitate, după standarde europene, chiar dacă ajutorul
necesar pentru reconversia în pomicultură întârzie să
apară. 

În sprijinul acestei initiative, vin cu informa�ii care
merită să fie luate în seamă. Pomicultorii care doresc să
demareze o investi�ie în vederea înfiin�ării unei planta�ii
de mare densitate trebuie să urmeze câ�iva pași. După

defrișarea vechii planta�ii, terenul trebuie lăsat în
odihnire 2-3 ani pentru a-şi reface structura şi pentru
distrugerea rezervei biologice de boli şi dăunători.
Urmează cartarea agrochimică a solului pentru evaluarea
poten�ialului de nutrienţi ai solului, în func�ie de care se
vor stabili dozele de îngrășăminte pentru viitoarele
fertilizări. Nivelarea şi desfundarea terenului se face din
vară la 50 – 60 cm, înso�ită de subsolaj, iar fertilizarea
organică se face toamna, cu 30 - 40 t/ha gunoi de grajd
descompus, completată cu 400 – 500 kg/ha
îngrășăminte chimice sub formă de complex,
administrate în mustul zăpezii. Materialul săditor trebuie
să fie certificat din punct de vedere fitosanitar, autentic
şi liber de viroze. Sortimentul să fie cu rezistenţă
genetică la boli şi adaptat condi�iilor pedo-climatice din
zonă. Pentru densitatea de 3300 pomi/ha cu o distanţă
de 3x1 m, se impune un portaltoi de vigoare slabă, de
preferat M-9. Pichetarea se face în triunghi, iar gropile se
execută mecanic din toamnă, cu ajutorul burghiului
purtat pe tractor.

Tehnologia de înfiin�are a planta�iilor de mare
densitate obligă instalarea sistemului de sus�inere,
dotarea cu sisteme de fertilizare prin care distribuim,
prin picurare, la fiecare pom, apă şi nutrienţii necesari în
hrănirea optimă a livezii. Pentru a evita calamităţile
provocate de eventualele căderi de grindină, în zonele
bântuite de asemenea fenomene, este necesară şi
instalarea plasei antigrindină. Întreţinerea unei livezi
superintensivă obligă la respectarea cu stricteţe a
lanţului tehnologic, fără rabat, începând cu agrotehnica
la sol şi terminând cu fitoprotecţia pomilor. Greşelile
tehnologice se plătesc prin compromiterea producţiei.
Intrarea pe rod are loc în primii ani de la plantare, iar
durata de exploatare nu trece de 15 - 20 de ani.

Din cauza spaţiului limitat, nu voi intra în detalii
tehnice acum, urmând să intervin cu lămuriri legate de
tehnologie în numerele viitoare ale “Gazetei de
Voineşti”.

Ing. TRONECI DUMITRU
Consilier local C.L. Voineşti

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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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 

CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Iugulescu
Ioana-Antonia
2. Matei
Constantin-Mateo 
3. Cotoronţu
Ianis-Ionuţ-
Nicolas 
4. Nuţă Alexandru-Mihai 

Le dorim viaţă lungă 
şi fericită!

1. Tănase Cristinel şi
Neacşu Ioana 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
18.01.2016 - 18.02.2016

1. Roşu Victoria 
2. Săndulescu Aurelian 
3. Mălăeru Elena 
4. Stănică Toma 
5. Petraşcu Iosif 

Dumnezeu să-i odihnească!

DECESE

�

EXCURSIE  ARDEAL 
– MARAMUREȘ –

25-29  APRILIE  2016

� ZIUA I - 25 APRILIE  2016
VOINEȘTI – TÂRGOVIȘTE – GĂEȘTI – PITEȘTI – RÂMNICU VÂLCEA –
MÂNĂSTIREA COZIA – DEFILEUL OLTULUI –SIBIU (CENTRUL ISTORIC) –
SEBEȘ – RÂPA ROȘIE – ALBA IULIA – DEVA. CAZARE  ȘI  MIC  DEJUN  LA
HOTEL.
� ZIUA  II - 26 APRILIE  2016
DEVA – BRAD – PEȘTERA URŞILOR – BĂILE FELIX – BĂILE 1 MAI –
ORADEA (CENTRUL ISTORIC). CAZARE  ȘI  MIC  DEJUN  LA HOTEL.
� ZIUA III - 27 APRILIE  2016
ORADEA – VALEA LUI MIHAI – CAREI – SATU MARE – NEGREȘTI OAȘ –
SĂPÂN�A – SIGHETUL MARMA�IEI – VIȘEUL DE SUS. CAZARE CU  CINĂ
ȘI  MIC  DEJUN.
� ZIUA  IV - 28 APRILIE  2016
VIȘEUL DE SUS – VALEA SĂLĂU�EI – NĂSĂUD – DEJ – GHERLA. CAZARE
CU CINĂ ȘI MIC DEJUN.
� ZIUA V - 29 APRILIE  2016
GHERLA – CLUJ (CENTRU ISTORIC) – TURDA – TÂRGU  MUREȘ –
SIGHIȘOARA (CENTRU ISTORIC) – BRAȘOV – BRAN – RUCĂR – VOINEȘTI.
SE ASIGURĂ UN PRÂNZ LA TÂRGU MUREȘ.

PRINTRE OBIECTIVELE MAI IMPORTANTE PE CARE LE VIZITĂM,
MENŢIONĂM: MÂNĂSTIREA COZIA, TURNUL CU CEAS SIBIU, CETATEA
ALBA CAROLINA DIN ALBA IULIA, CETATEA DEVA, MUZEUL AURULUI DIN
BRAD, MORMÂNTUL LUI AVRAM IANCU ȘI GORUNUL LUI HOREA DE LA
�EBEA, PEȘTERA URȘILOR, CIMITIRUL VESEL DIN SĂPÂN�A,
MÂNĂSTIREA PERII MARAMUREȘULUI, MEMORIALUL DE LA SIGHET,
MÂNĂSTIREA BÂRSANA,  PLIMBARE CU ,,MOCĂNI�A” PE VALEA
VASERULUI (44 Km), CASELE MEMORIALE  LIVIU REBREANU  ȘI  GEORGE
COȘBUC, SALINA TURDA  ETC.

LA MEMORIALUL DE LA SIGHET POT FI VĂZUTE, PRINTRE
ALTELE, HAINELE STRĂPUNSE  DE  GLOAN�E ȘI DE CU�IT ALE LUI TRAIAN
MARINESCU-GEAGU, EXECUTAT DE COMUNIȘTI LA 4 FEBRUARIE 1950
ÎN SATUL NATAL  IZVOARE–VOINEȘTI, JUDEŢUL DÂMBOVI�A.

LA VIȘEUL DE SUS  SE VA FACE  O PLIMBARE CU ,,MOCĂNI�A”
(tren cu locomotivă  cu abur și cu șina îngustă ) PE VALEA VASERULUI, O
VALE  SĂLBATICĂ  DIN  MUN�II  MARAMUREȘULUI, PE O DISTAN�Ă DE
44 Km., CIRCA 5 ORE (în ziua a IV-a a excursiei).

DEOARECE  SUNTEM  ÎN  CURS  DE  ORGANIZARE,  POT  SUR-
VENI  MICI  MODIFICĂRI  CARE  VOR  FI  ANUN�ATE  PARTICIPAN�ILOR
ÎN TIMP  UTIL.

PRE� ORIENTATIV  - 550 RON/PERS. 

ORGANIZATOR,  
PROFESOR SAVU TEODOR

TELEFON: 0723 369 866
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A fost odată…
Aşa începe orice poveste. Dar numai că în cazul de

faţă povestea este cât se poate de adevărată. Prin anii
comunismului, pe când “măreţele împliniri” erau considerate
maxime priorităţi şi erau mai presus de lege, şi în comuna
noastră au început să încolţească seminţele bunăstării.

Aşadar, prin anii ’87-’88, ca rezultat al “profundelor
transformări petrecute în anii de după  eliberare, al victoriei
orânduirii socialiste, al uriaşei activită�i  politico-educative
desfășurate de partid” şi “neprecupeţindu-se niciun efort”,
centrul civic al comunei noastre trebuia să fie reorganizat, iar
în locul caselor cu prispă şi flori la fereastră urmau să apară
“blocuri semeţe” care să oglindescă “lupta clasei muncitoare”
sub “faldurile steagului roşu…”.

Hotărâtor în înfăptuirea acestor obiective, cu “ample
rezonanţe”, cu “indicaţii şi directive”, a început exproprierea
celor care au avut “ghinionul” să locuiască chiar în buricul
târgului… Prima pe listă a fost doamna Tăchescu Alexandrina,
care, în urma unui Decret Prezidenţial, a fost nevoită să
renunţe la casa părintească, urmând să părăsească  “în spirit
revolutionar” domiciliul. Pe principiul  “Cu muşchii noştri de
oţel/Plecat-am să culegem muşeţel…”. În schimbul proprietăţii
din centrul civic, a fost despăgubită cu o sumă de bani, precum
şi cu un teren aproape de centru. La fel, urmau şi alţii la
expropiere (mai ales vecinii din partea nordică).

Anii au trecut, revoluţia din 1989 a schimbat cursul
istoriei, iar sabia de deasupra capului celor vizaţi de
ideologia marxist-leninistă a fost ridicată şi aruncată în coşul
uitării. Casa cu prispă şi flori la fereastră a tovarăşei Tăchescu
a răsuflat uşurată şi a continuat să trăiască în tihnă “viaţa la
şosea”… Numai că duşmanul tuturor, timpul, a început să pună
povara uitării pe umerii ei, iar sfertul de secol ce a urmat a
lăsat urme adânci în existenţa acesteia. Proprietăreasa a
decedat, florile din geam s-au uscat, prispa a început să se
dărâme pe la colţuri, acoperişul s-a găurit, iar curtea i-a fost
acaparată de toate buruienile pământului. Simţea că existenţa
ei nu mai corespunde cu timpurile moderne. Totul în jur se
schimbase, iar ea nu-şi mai găsea rostul… 

Din când în când, îi mai trece pragul  câte cineva şi
pleca fără a deranja macar liniştea aşternută de mult timp…
Amitirile deveneau din ce în ce mai apăsătoare. Rezistase
regimului communist, dar urma să sfârşească părăsită,
murdară şi… de râsul lumii. Aceasta este povestea căsuţei de             

lângă sediul primăriei, care, deşi a rezistat multor vicisitudini,
a sfârşit prin a fi o adevărată pată pentru comuna noastră…

Transpunând povestea în realitate, faptul că o
proprietate aşa valoroasă, chiar în centrul satului a ajuns o
adevărată ruină, iar curtea părea a fi o bucată de junglă a atras
atenţia sătenilor, precum şi a administraţiei locale. De ce
nimeni nu construieşte ceva frumos chiar în centrul centrului?
Cine sunt de fapt proprietarii? Acestea erau întrebările care
nu-şi găseau răspuns nici în ruptul capului. Dar, cum
întotdeauna adevărul iese la iveală, uşor-uşor, ca într-un joc de
puzzle, s-a descoperit adevărata poveste. 

În perioada 2009-2012, au fost strânse dovezi că
acest teren ar fi trebuit să fie domeniu public.  A urmat un
proces anevoios, cu răsturnări de situatie, iar anul
acesta, printr-o decizie civilă a Tribunalului Dâmboviţa, rămasă
definitivă şi irevocabilă, terenul şi clădirile aferente au fost
câştigate de Unitatea Administrativ Teritorială Voineşti,
intrând astfel în domeniul public. În cel mai scurt timp, pe cei
892 de metri pătraţi de teren, vom amenaja o parcare
modernă pentru descongestionarea traficului rutier şi
pietonal din centrul civic.

În încheiere, le doresc doamnelor şi domnişoarelor
din comuna noastră, cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie, o
primăvară frumoasă şi un călduros  “La mulţi ani”!

Viceprimar - Claudiu Popa

C.A.R. POMICULTORUL VOINEŞTI -  JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
VOINEŞTI, STR. CENTRUL CIVIC NR. 1, TEL: 0245.679.100; 0729.373.187

“CREDITUL MĂRŢIŞORULUI”
Oferim credite pe termen de maxim 36 luni, în valoare de până la 10.000 lei,

în condiţii avantajoase. Pentru membrii nou înscrişi, 
se va reţine fondul social în cuantum de ¼ din valoarea împrumutului.

Vă aşteptăm la sediul nostru pentru detalii!


