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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
- Raport de activitate pentru luna mai 2016
Acesta este ultimul raport de
activitate, prezentat în “Gazeta de
Voineşti”, pentru madatul 2012-2016.
Încheiem o perioadă benefică pentru
toţi voineştenii prin aprobarea, în
ultima şedinţă a Consiliului Local,
a următoarelor investiţii:

 Indicatorii tehnico-economici privind
investiţia “Modernizare prin asfaltare
drumuri de interes local în satele
Gemenea-Brătuleşti şi Voineşti”, pentru
finanţare prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală, conform OUG nr.
28/2013. Investiţia este eşalonată pe
trei ani (2016-2018), cu o valoare de
4.198.562 lei, TVA inclus.

 Implementarea proiectului
“Modernizarea reţelei de drumuri
de interes local în comuna Voineşti,
satul Voineşti, judeţul Dâmboviţa”,
prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală (P.N.D.R.), submăsura 7.2.

Vor fi modernizate prin asfaltare,
conform acestiu proiect, străzile: Valea
Mare, Ţânculeşti şi Valea Teodoreştilor
din satul Gemenea-Brătuleşti şi străzile
Păpuşeşti şi Bazinului de apă din satul
Voineşti.

Prin realizarea acestui proiect, vor fi
astaltate, pe o lungime de 4,9 km,
străzile Gogeşti, Poştei, Morii, Aldescu,
Moruju şi Bisericii din satul Voineşti.
Valoarea investiţiei este de 6.120.558
lei, TVA inclus.

Sunt două proiecte majore pentru
comuna Voineşti, deosebit de
importante în dezvoltarea infrastructurii
localităţii noastre. Vor urma, pe viitor,
alte proiecte la fel de îndrăzneţe, în
toate satele comunei.

Dragii mei,

Vom continua să vă prezentăm în
“Gazeta de Voineşti” realizările din
fiecare lună şi nu ne vom opri din scris
decât atunci când comuna noastră
va fi modernizată şi dotată în totalitate.
Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu!
Primarul dumneavoastră,
Sandu Gabriel Dănuţ

Jurnal de călătorie în Ardeal şi Maramureş
În prima zi, am vizitat Mănăstirea Cozia, Turnul cu
Ceas de la Sibiu, Cetatea Albă Carolina de la Alba Iulia, care,
după ani de muncă şi restaurare, îşi arată adevarata valoare şi
ne-a aşteptat cu toate porţile deschise, mai frumoasă ca
oricând. Următoarea oprire a fost la poalele Cetăţii Deva, de
unde se făceau urcări cu telecabina. Am fost atraşi, însă, şi de
Grupul Statuar al Gimnastelor aflat la intrarea în oraş, un loc

care se identifică întru totul cu momentele de glorie ale
sportului românesc.
A doua zi a debutat cu vizita la Muzeul Aurului aflat în
centrul municipiului Brad, judeţul Hunedoara, iar apoi la
Gorunul lui Horea şi mormântul lui Avram Iancu de la Ţebea.
Gorunul lui Horea este un stejar de deal, vechi de circa 400 de
ani, cu circumferinţa de 9 metri, aflat în locul numit
“Panteonul Moţilor” din satul Ţebea, judeţul Hunedoara. Sub
acest copac, în anul 1784, Horea i-a chemat la luptă pe moţii
adunaţi, îndemnându-i la răscoală. În apropierea gorunului
(aflat în cimitirul satului), la circa 30 metri, este îngropat
Avram Iancu, decedat în septembrie 1872. Peştera Urşilor a
fost următoarea locaţie vizitată. Am fost impresionaţi de
stalactitele, stalagmitele şi coloanele care aveau o formă
deosebită. Traseul nostru a continuat în Băile Felix, Băile
1 Mai, iar cea de-a doua zi s-a încheiat cu o plimbare pe
Centrul Vechi al oraşului Oradea.
Continuarea în pagina 6
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ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE SPRIJIN
FINANCIAR APIA CARE AU ACCESAT
MĂSURILE 10, 11 şi 13
Camera Agricolă Judeeană Dâmbovia organizează
cursuri de instruire cu o durată de 5 zile (40 ore) pentru
producătorii agricoli care au solicitat sprijin financiar pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală P.N.D.R. 2014-2020,
pe următoarele măsuri:
• Măsura 10 - agromediu și climă
• Măsura 11 - agricultură ecologică
• Măsura 13 - plăti pentru zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale.
Contravaloarea cursului este de 100 Iei, iar înscrierile
se fac la Camera Agricolă Judeeană Dâmbovia, prin
completarea unei cereri și a unui contract de formare
profesională.
Conform angajamentelor semnate și instruciunilor
privind primirea cererilor unice de plată în anul 2016,

beneficiarii acestor măsuri trebuie să facă dovada deinerii
competenelor necesare implementării angajamentelor sau se
angajează să obină cunoștinele și informaiile necesare sau
să asigure expertiza necesară în domeniul implementării
angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de
consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puin aspectele
legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și
depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile
de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru
conformarea la cerinele de bază și la cerinele specifice ale
angajamentelor.
Documentul doveditor se aplică la nivel de măsură și
trebuie prezentat la APIA până la 10 octombrie 2016, inclusiv.
Pentru informaii suplimentare, sunai la numărul de
telefon 0245 / 614045.

RĂTĂCIRE (SAU… ORBIRE?)
Am mai scris despre defrișare și (d)efectele ei. Din păcate, la noi, defrișarea merge și în zona absurd
metaforică… Se defrișează societatea de vlăstarele ei tinere și minunate prin alungarea acestora peste hotare.
Cândva, V.A. Urechia a scris despre ara Fără Bătrâni, la noi e ara Fără de Tineri, o ară îmbătrânită de
batjocura și nesimirea acelora care ar trebui să o întinerească și să o facă înfloritoare. Așa se întâmplă când noi
înșine nu mai reușim să vedem pădurea din cauza copacilor și ne rătăcim în jungla intereselor meschine uitând
de datoria de a lăsa o moștenire sănătoasă generaiilor viitoare.
 Zaharia Sacagiu (Zali Ţăranu)
Cum s-a pierdut de nu mai este?
Unde putea ca să dispară?
Era aici și făr de veste
N-o mai găsim ca-odinioară.

Și ne-așeza păsări pe ram
Să cânte-n triluri măiestrite
Punând în inimi amalgam
De trăiri nemaiîntâlnite.

Covoare de gândiri frumoase
Ce ne umpleau de empatie
Uitând simirile-oneroase
Și trăind în prietenie.

Umbrirea ei era balsam
Și liniștea-i era minune
Când în adâncu-i ne pierdeam
Uitam de tot ce-i rău pe lume.

Și vântul se-acorda pe strune
De ramuri verzi și mlădioase
Stârnind cântări ce-n astă lume
Sunt nepereche de frumoase.

De dorul ei suntem pierdui
Și tot mai în însingurare
Și devenim tot mai tăcui
Nici nu mai știm cam ce ne doare.

Și pat de frunze ne-oferea
Să ne-odihnim cugetul stors
Și torturat de soarta-i grea
Să reînnodăm al vieii tors.

Și-n poienie punea flori
Cum poate doar în rai mai cresc
Stârnind în trupul tot fiori
Cu-al lor parfum dumnezeiesc.

N-o mai vedem, căci mereu cresc
Tot ali copaci în preajma sa
Ce tot mereu se îndesesc
Nu mai răzbatem pân la ea.

Și ne-îmbia cu-a ei izvoare
Să stingem setea de iubire
Făcând din viaă încântare
Cu-îmbătătoarea lor sorbire.

Și-a lor culori nemaivăzute
Lucind în raze strecurate
Prin frunzele-i mereu născute
eseau covoare minunate.

Și-azi „înelepi” cum noi suntem
Ne ascuim cu sârg securea
Copacii toi ca să-i tăiem
Poate vom regăsi… PĂDUREA.
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Sperana Învierii
Dragii mei,
Mărturisirea credinei noastre începe cu urarea
„Hristos a Înviat”, tocmai de aceea în aceste momente și eu vă
salut asemenea. După cuvintele Evanghelistului „Dumnezeu
a iubit atât de mult lumea încât pe Unicul Său Fiu L-a dat ca,
tot cel ce crede în El să aibă viată veșnică”, dar și ale
Sf. Apostol Pavel - „Dacă Hristos nu ar fi murit și nu ar fi înviat,
zadarnică ar fi credina voastră și propovăduirea noastă”, noi,
la rândul nostru, trebuie să luăm aminte la aceste învăături și
să avem credina că într-adevăr Hristos a Înviat.
Cu bucurie am petrecut această sărbătoare și cu toii
am ciocnit un ou roșu și un pahar cu vin alături de cei dragi.
După ce am petrecut și ne-am odihnit, a venit momentul să ne
întoarcem la cotidian, ce reprezintă atât activităile noastre
zilnice, dar mai ales lupta pe care o avem de purtat cu
vicisitudinile vieii, capricii, înverșunări, decepii. Aceste
lucruri nu pot fi îndepărtate sau combătute decât prin
rugăciune. Dumnezeu nu trebuie uitat!
Dacă ne-am bucurat de Învierea Domnului nostru
Iisus Hristos, tot Lui trebuie să-i mulumim pentru aceasta.
Participarea la Sfintele Slujbe, rugăciunea neîncetată dar și
milostenia prin faptele noastre cele bune și bineplăcute lui
Dumnezeu nu trebuie uitate. O simplă Sfântă Cruce făcută la
începutul și la terminatul lucrului valorează cât o rugăciune.
Toi avem treabă și toi muncim, dar tot noi culegem roadele,
însă neîncetat ne rugăm ca aceste roade să fie și

binecuvântate, pentru a ajunge la rezultatul dorit.
Zilele trecute am avut ocazia să ascult o discuie
dintre un cunoscut de-al meu și Dumnezeu, iar din această
discuie a reieșit că acest om îi mulumea Lui pentru ceea ce
a oferit cu bune și cu rele, dar mai mult cu rele. Așa trebuie să
procedăm și noi și, indiferent de ceea ce El ne oferă, să-L
mulumim.
S-ar putea ca anul 2016 să fie unul dificil din punct de
vedere climatic, dar cum întreaga comună Voinești a fost
binecuvântată de Dumnezeu cu oameni frumoși și harnici, dar
și cu activităi rodnice și bine lucrate, să ne rugam Lui și să nu
ne pierdem nădejdea că va fi un an bun: „Toamna se numără
bobocii!”
Tot în acest an avem dreptul nostru la vot, în sensul
că ne vom alege primarul - „Primul gospodar al obștiei” - și
trebuie să ne gândim la acest aspect, reiterând trecutul celor
8 ani în care multe lucruri frumoase s-au realizat în comuna
noastră și sper cu toată convingerea că vom merge mai
departe în aceeași direcie și cu același elan specific nouă
locuitorilor comunei Voinești.
Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toi, cu al
Său Har și cu a Sa iubire de oameni, acum și în pururi și în veci
vecilor. Amin!
Vă mulumesc! Hristos a înviat!
Pr. Paroh - Mihai Ionu Andrei
Parohia Lunca

38 de medalii pentru CS Koryo Karate,
la Cupa României!
Clubul Sportiv Koryo
Dragomireşti a participat cu 26 de
sportivi și 4 echipe la Cupa României
karate Shito Ryu, desfășurată duminică,
15.05.2016, în Sala Sporturilor din
Târgoviște. La start, s-au aliniat 290 de
sportivi de la majoritatea cluburilor din
tară, competiia fiind de un înalt nivel
tehnic, contând pentru calificarea
sportivilor la Campionatul European
din luna iunie din Slovacia.
În lotul Clubului au luptat cu
dăruire și curaj 5 sportivi de la Secia
Koryo Voinești, care au reușit cucerirea
a 8 medalii, după cum urmează:
Constanzo Isabella (2 medalii de aur,
kumite și kata echipe); Oprescu Bogdan
(aur la kumite şi bronz la kata); Dincă
Fabian (aur la kumite și argint la kata);
Nedelcu Alexandru (argint la kata și

bronz la kumite); Cristea Valentin (locul
IV la kumite și locul V la kata).
“Este un suces care
încununează eforturile deosebite
depuse de sportivi, antrenori și părini
deopotrivă. Am beneficiat de condiii
excelente de antrenament, pentru care
mulumim administraiei voineștene,
domnului primar Sandu Gabriel
personal şi domnului viceprimar
Claudiu Popa, sala de sport din incinta
Liceului Tehnologic fiind ideală pentru
performană”, ne spune antrenorul
CS Koryo - sensei Viorel Marinoiu
4 Dan karate.
În urma acestui rezultat de
excepie, CS Koryo Dragomirești va avea
în lotul României, la Campionatul
European de Karate Shito Ryu, 16

sportivi, doi dintre aceștia - Constanzo
Isabella și Oprescu Bogdan fiind de la
Secia Voinești.
De remarcat că sportiva
Costanzo Isabella a mai făcut parte din
lotul României de karate, reușind o
medalie de argint la Europenele de anul
trecut.
“Avem o grupă de karate
foarte puternică la Voinești, condiii
bune de performană, iar domnul
primar Gabriel Sandu ne-a promis sprijin în organizarea, în toamnă, a primei
ediii a «Cupei mărului», care se va
desfășura în Sala de Sport a Liceului
Tehnologic Voinești. Karateka
voineșteni merită această cupă”,
încheie domnul Marinoiu Viorel.
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5 IUNIE 2016, ZIUA ALEGERILOR LOCALE
Iată-ne, dragi
voineşteni, la
sfârşitul mandatului
2012-2016. Fiind
la final, lăsăm în
seama
dumneavoastră
analiza şi concluziile.
Noi, cei din
administraţia locală,
primar şi consilierii
locali, vă mulţumim
pentru buna
colaborare şi vă
dorim tot binele
din lume.
În data de 5 iunie,
sunteţi invitaţi să
vă exercitaţi dreptul
ceţăţenesc de a vota.
Vă rugăm să mergeţi
la secţiile de votare
unde sunteţi
arondaţi şi
exprimaţi-vă
opţiunea, alegând
pe cei care
consideraţi că vă
reprezintă atât
interesele, cât şi
convingerile.
Pentru o analiză
pertinentă şi o
documentare
corectă, vă
prezentăm în
continuare toţi
candidaţii la funcţiile
de primar şi consilieri
locali.
Viceprimar
şi consilier local,
Popa Claudiu
pagina 4
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Tu votezi,

M.A.I. te informează!
Titlul pe care l-am ales pentru materialul de astăzi
este cel al unei campanii de informare pe care o
derulează în această perioadă Ministerul Afacerilor
Interne. Detalii găsiţi pe www.mai.gov.ro.
Ministerul Afacerilor Interne a ales să vă informeze cu
privire la unele aspecte pe care trebuie să le urmării
înainte de deplasarea la vot:
- verificai perioada de valabilitate a actului
de identitate;
- votai numai în localitatea în care avei
domiciliul sau reședina;
- nu vindei votul;
- păstraţi secretul votului;
- 05 iunie, între orele 07:00-21:00, ziua
alegerilor locale.
Pe lângă aceste aspect, vă aduc la cunoștină unele
aspecte legislative prevăzute de Codul Penal și de
legislaia incidentă alegerilor locale:
Codul Penal:
 art. 385 - Împiedicarea exercitării
drepturilor electorale;
 art. 386 - Coruperea alegătorilor;
 art. 387 - Frauda la vot;
 art. 388 - Frauda la votul electronic;
 art. 389 - Violarea confidenialităii
votului;
 art. 390 - Nerespectarea regimului urnei
la vot;
 art. 391 - Falsificarea documentelor
și evidentelor electorale;
Legislaie incidentă:
- Legea 115/2015 stabilește cadrul juridic
general pentru modul de organizare și desfășurare
a alegerilor pentru autorităile administraiei publice
locale;
- Legea 61/1991 pentru sancionarea faptelor
de încălcare a unor norme de convieuire socială,
a ordinii publice
- Legea 60/1991 privind organizarea
și desfășurarea adunărilor publice;
ȘEFUL SECIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEȘTI
Subcomisar de poliţie Uă Nicolae Gabriel
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DECORAŢIUNI EVENIMENTE: NUNŢI, BOTEZURI, MESE FESTIVE
Huse, aranjamente florale, baloane, artificii. Servicii ireproşabile; preţuri negociabile

Telefon: 0765.464.331, e-mail: nistormihai10@yahoo.com

Jurnal de călătorie în Ardeal şi Maramureş
Continuare din pagina 1
În ziua următoare, am pornit către Cimitirul Vesel de
la Săpânţa. Ceea ce face cimitirul special sunt crucile
deosebite pe care sunt scrise în rime vieţile celor care se
odihnesc sub ele. Unele ne-au făcut să râdem, altele erau de
un umor negru, care ne întristau, însă toate erau pictate în
culori aprinse, în contrast cu mesajele funerare. Următoarea
oprire a fost la superba Mănăstire Săpanţa-Peri, care este
aşezată în mijlocul unei poieniţe. Apoi, am mers să vedem
Închisoarea şi Memorialul din Sighet, unde au fost închişi şi
ucişi nenumăraţi opozanţi ai comunismului. De asemenea, în
Muzeul Memorialului din Sighet se găsesc hainele cu urmele
gloanţelor şi cuţitului care l-au străpuns pe Traian Marinescu
Geagu, un tânăr ţărănist, din comuna Izvoare, actualmente
Voineşti, unul dintre românii care s-au împotrivit preluării
puterii de către comunişti şi care a ajuns să fie ucis pe
4 februarie 1950. Ultima oprire a zilei a fost la Mănăstirea
Bârsana, unde peisajul este de vis, copleşitor. În curtea
mănăstirii, se află Biserica în Stil Maramureşean, Altarul de
Vară, Stăreţia, Casa Voievodală, Casa Maicilor, Muzeul de
Icoane şi Carte Veche, care dispune de manuscrise şi cărţi
vechi precum şi icoane şi o bogată colecţie de obiecte de artă
populară.
În cea de-a patra zi, am parcurs o distanţă de 44 km
pe Valea Vaserului cu Mocăniţa, un tren cu locomotivă cu
abori, ce circulă pe o cale ferată forestieră. Calea ferată merge
de-a lungul râului Vaser şi este una dintre ultimele şine de căi
ferate pentru locomotivele cu aburi din Europa, care încă mai

este activă, fiind şi singura din România care încă mai este
folosită pentru a coborî buştenii de pe munţi. Având în vedere
că acest loc este printre puţinele în care cineva poate merge
într-un vagon tras cu puterea vaporilor, în fiecare an, bătrâna
Mocăniţa atrage mii de turişti din toată lumea, oferindu-le
călătorii de neuitat. Cea de-a patra zi s-a încheiat cu o plimbare
în oraşul Cluj Napoca, unde am şi înnoptat.
În ultima zi, am vizitat Salina Turda, un obiectiv
turistic recent renovat. Totul este pus la punct până la cel mai
mic detaliu, în interior există o mulime de activităi ce pot fi
practicate: minigolf, bowling, biliard, tenis de masă, plimbare
cu barca pe lacul subteran. Noi nu am ales nimic din toate
acestea, am vrut doar să ne plimbăm, să inspirăm aer curat și
să facem fotografii. Am intrat în Sala Ecourilor și ne-am amuzat
ascultând ecoul vocilor noastre. De asemenea, am fost
încântai şi de micul lac subteran pe care se pot face plimbări
cu bărcuele. Ultima noastră oprire a fost la Cetatea
Sighişoara, o locaţie turistică de mare succes. Pentru noi, cei
care am văzut pentru prima dată Cetatea Sighişoarei,
plimbarea pe străduţele înguste, printre casele vechi a fost ca
o întoarcere în timp.
La sfârşitul excursiei, am putea afirma că atât Ardealul
cât şi Maramuresul sunt zone superbe, unde trecutul poate fi
întrezărit din prezent. Acestea fiind spuse, sperăm că v-am
convins să urmaţi traseul nostru. Merită! Dorim, de asemenea,
să mulţumim domnului professor Savu Teodor, organizator al
acestei excursii şi cadrelor didactice însoţitoare.

Restaurantul “LA LIVIU”, deschis în satul Gemenea
Brătuleşti, vă asteaptă cu meniuri tradiţionale din bucătăria
românească, preparate doar cu ingrediente naturale.
Restaurantul nostru dispune de 80 de locuri pentru servirea mesei,
precum şi de un spaţiu generos pentru dans, ideale pentru evenimente cu
adevărat speciale.
La noi puteţi savura, într-o ambianţă selectă, de la ciorbe, pastrame,
cârnaţi şi mititei, la mâncăruri gătite şi deserturi, toate de cea mai bună calitate
şi preparate după reţete tradiţionale. Şi pentru ca voia bună să fie garantată, vă
oferim şi o gamă variată de băuturi autohtone şi internaţionale.
Formaţia condusă de Nae Călugărescu vă aşteaptă în fiecare seară
de vineri cu un repertoriu divers de muzică live.
De asemenea, organizăm, la cerere, mese festive, petreceri private, nunţi,
botezuri, aniversări şi zile onomastice.

Ne puteţi contacta pe e-mail: limadi.serv@yahoo.com
sau la numărul de telefon 0724.367.536.
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BULETIN DE AVERTIZARE
Condiiile climatice din ultimele zile au favorizat apariia
şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: rapăn tr. VI + VII, făinare tr.
VII+ VIII, molii miniere, afide, care poate/pot cauza pierderi
importante la culturile: MĂR.
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea
tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele
condiii:
• maximul curbei de zbor – depunerea primelor ponte;
• condiii optime de temperaturi și precipitaii;
Folosii unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după
caz:
• Fontelis – 0,75 I/ha + Folpan 80 WDG -2,25 kg/ha + Karate Zeon – 0,225
I/ha
• Luna Experience – 0,75 I/ha + Manzate 75 DF -3 kg/ha + Calypso 480 SC
– 0,3 I/ha
• Score250 EC – 0,225 I/ha + Dithane M45 – 3 kg/ha + Actara 25 WG –
0,150 kg/ha
• Embrelia – 1,44 I/ha + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha + Decis Mega
50EW – 0,225 I/ha
• Bellis – 0,8 kg/ha + Delan 700 WDG – 0,75 kg/ha+ Fastac 10 EC – 0,3
I/ha

STARE CIVILĂ
19.04.2016 - 19.05.2016

NĂSCUŢI
1. Niţescu
Teodora
Georgiana
2. Tănase
Vicenzo Mihail
3. Stoica Andrei
4. Oprea Nicolas Ionuţ
Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Nuţă Ionuţ şi Savu
Ana-Maria Mădălina
2. Ivaşcu Ion şi Iocea Maria
Le urăm „Casă de piatră“!

Tratamentul se aplică în perioada:
• Tr. I: 25-29.05.2016
• Tr. II: 04-08.06.201 6

DECESE

DOZELE SUNT RAPORTATE LA UN VOLUM DE 1500 L APA /HA
Condiiile climatice din ultimele zile au favorizat apariia
şi dezvoltarea dăunătorului/ boliimionilioza, antracnoza, ciuruire,
afide, insecte defoliatoare, care poate/pot cauza pierderi
importante la culturile: CIREŞ + VIŞIN.
Pentru prevenire si combatere se recomandă executarea
tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele
condiii:
• rezerva biologică ageni patogeni şi dăunători;
• condiii optime de temperatură şi precipitaii.
Folosii unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:
• Signum - 0,5 kg/ha + Fastac 10 EC - 0,1 1/ha;
• Folicur Solo 250EW-0,75-1 1/ha + Decis Mega 50EW - 0,15 1/ha;
• Topsin 70 WDG - 0,7 kg/ha + Eforia 045 ZC - 1,3 - 1,5 1/ha;
Tratamentul se va aplica în perioada: 23-27.05.2016

Întocmit, Ing. Şerban Victoria

1. Petrescu
Haralambie
2. Coteţ Victoria



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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Primăvara se numără premiile!
Studiul. O noţiune pe care mulţi elevi o ignoră,
fiind aplecaţi mai mult asupra unor activităţi care
nu ar trebui, în mod normal, să fie de competenţa
lor (întreţinerea casei, munca cu ziua pentru a-şi
câştiga bani necesari veniri la şcoală etc.). Cu
toate acestea, la nivelul Liceului Tehnologic
Voineşti mai întâlnim elevi pentru care STUDIUL
reprezintă o prioritate transpusă prin rezultatele
obţinute la diversele concursuri, judeţene sau
naţionale, la care au participat.
 Cultură şi civilizaţie în România, faza judeţeană
(reprezintă judeţul la faza naţională) – profesor coordonator
Iurea Ionuţ:
- Locul I: Bucura Vasile Răzvan, clasa a XII-a
- Locul I: Prioteasa Corina, clasa a X-a
- Locul I: Oprea Cristina Marinela, clasa a XI-a
 Olimpiada interdisciplinară – Horticultură faza judeţeană
(reprezintă judeţul la faza naţională) – profesori coordonatori
Tiţa Iulia şi Andreescu Lucica:
- Locul I: Chiţu Daniela, clasa a XI-a
 Ion Gica Business Contest - 2016, faza naţională - profesor
coordonator Andrei Ana Maria:
- Locul II: Prioteasa Corina, clasa a X-a
- Locul II: Călin Teodor, clasa a X-a
- Locul II: Preda Roxana Andreea, clasa a X-a

- Locul II: Oprea Cristina Marinela, clasa a XI-a
- Menţiune: Trandafir Gabriela, clasa a X-a
 Concursul naţional de desene „Dincolo de cuvintele
rostite”, faza judeţeană - profesor coordonator Enachi Oana:
- Menţiune: Cobianu Denisa, clasa a IX-a
 Concursul naţional „Scrisoare pentru prietenul meu”, faza
judeţeană - profesor coordonator Marin Mioara:
- Locul II: Oprea Cristina Marinela, clasa a XI-a
 Concursul naţional al revistelor şcolare: “Oglinda”
reprezintă judeţul la faza naţională
 Sesiunea de comunicări şi referate ştiinţifice ale elevilor
de liceu – disciplina Istorie, faza judeţeană - profesor
coordonator Iurea Ionuţ:
- Locul III: Prioteasa Corina, clasa a X-a
 Olimpiada naţională a sportului şcolar – Cros individual,
faza judeţeană - profesor coordonator Bâlcan Gheorghe:
- Locul III: Nedelcu Mădălin, clasa a X-a
 Olimpiada Gimnaziilor la Gimnastică Aerobică, faza
judeţeană, profesor coordonator Savu Elvira:
- Locul II: Coteţ Cristina, clasa a III-a
- Menţiune: Coteţ Maria Bianca, clasa a IV-a
- Locul II: Dumitru Levi, clasa a V-a
- Locul II: Savu Marius Daniel, clasa a VII-a
 Campionatul Naţional Şcolar – Tetratlon fete, faza pe
Centrul Metodic - profesor coordonator Savu Elvira:
- Locul II: Iova Maria Selena, Diaconu Nicoleta, Toader Alice
Ivaşcu Elena, Oncescu Elena.

- ALEGEREA UNUI LOC DE MUNCĂ VIZIUNE PENTRU VIITORUL ABSOLVENT
Alegerea unui loc de muncă de către tinerii absolveni poate fi considerată ca fiind un proces
dificil, în contextul în care piaa muncii regionale nu oferă posibilităi variate pentru încadrarea
în domenii de muncă accesibile viitorilor angajai.
În acest sens, Liceul Tehnologic
“Spiru Haret” cu sediul în strada Mihai
Eminescu nr. 26, Târgoviște, telefon:.
0372.716.562, oferă posibilitatea
calificării, prin intermediul școlii
postliceale de stat, în domenii precum:
1. Sănătate și asistenă pedagogică,
durata cursurilor 3 ani
Calificări: Asistent medical generalist și
Asistent medical de farmacie;
2. Informatică, durata cursurilor 1,5 ani
Calificare: Administrator reele locale și
de comunicaii.
Înscrierile, pentru anul școlar
2016-2017, se pot realiza pe locurile
subvenionate de la bugetul de stat, dar
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și pe locurile cu taxă pentru absolvenii a
XII clase, pe baza dosarului de înscriere,
nefiind necesară deinerea unei diplome
de bacalaureat.
Viziunea absolventului despre
propriul viitor ar trebui să cuprindă posibilităi de angajare în cadrul pieei
muncii regionale, dar și în spaiul
UE. România, ca ară membră a UE,
proiectează posibilitatea alegerii unui
loc de muncă în spaiul comunitar în
domenii precum sănătate și informatică.
Astfel, pentru tinerii asisteni
medicali, piaa UE oferă o paletă destul
de variată pentru ocuparea unui loc
de muncă în spitalele din spaiul

comunitar, clinici private, farmacii,
cămine de bătrâni etc.
Pentru absolvenii domeniului
informatică, spaiul UE oferă posibilităi
de angajare în cadrul instituiilor
publice, firme de telefonie mobilă, firme
pentru servicii de cablu-tv, provider
pentru servicii Internet etc.
Europa este doar o hartă, pe
care voi desena drumul meu!
Prof. Constantinescu Marilena,
tel. 0721.187.338
Prof. Șerbănescu Mihai Cristian,
tel. 0720.291.640

