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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna septembrie 2017 

Dragii mei,

Toamna și-a intrat în drepturi. Am trecut cu brio
peste codurile portocalii de furtuni și căderi însemnate de
precipita�ii, iar acum ne mutăm cu to�ii în livezi  pentru
recoltarea fructelor. A fost un an dezastruos pentru
pomicultură, dar sperăm să recuperăm o parte din banii
investi�i prin pre�ul bun per kilogram, cu care vor fi
comercializate fructele noastre în acest an. Prin demersurile
făcute de UAT Voinești, în baza cererilor depuse de
dumneavoastră pentru calamitate, avem speran�a ca, în acest
an, impozitul pe venitul agricol să fie zero.

La Primărie și în Consiliul Local, ne-am continuat
activitatea conform graficelor stabilite încă de la începutul
anului. 

CE AM FĂCUT?
- Proiectele depuse spre finan�are își urmează cursul firesc, noi
răspunzând la clarificările solicitate și așteptând notificările
pentru semnarea contractelor de finan�are.
- În data de 28 august 2017, la sediul Ministerului Dezvoltării
Regionale a fost semnat contractul de finan�are pentru
proiectul intitulat “Modernizare prin asfaltare străzi în satul
Voinești”. Suntem în faza de achizi�ie publică, iar apoi vom
semna contractul de execu�ie de lucrări. Pentru acest proiect
s-a intrat în linie dreaptă, astfel că, cel mai târziu în primăvara
anului următor, vom putea emite ordinul de începere al
lucrărilor. Dumneavoastră nu uita�i să vă branșa�i la re�eaua de
apă și canalizare existent!
- Lucrările de modernizare și reabilitare a bazei sportive
existente în satul Izvoarele au fost finalizate, așa cum v-am
promis. Copiii din satele Izvoarele și Suduleni beneficiază acum
de o bază sportivă modernă şi iluminată corespunzător pe
timpul nop�ii.

- La construc�ia casei mortuare din satul Suduleni, acoperișul a
fost montat, iar în perioada următoare vom executa tencuielile
exterioare, interioare, montarea tâmplăriei și amenajare
împrejurimi.
- Cu aprobarea Consiliului Local, am început modernizarea și
reabilitarea cabinetelor medicilor de familie, clădire existentă
în curtea Centrului de Sănătate Voinești. A fost realizat
sistemul de încălzire centrală, alimentat cu gaze naturale, a
fost schimbată toată tâmplăria din exterior, urmând ca, în
anotimpul rece, să trecem la zugrăveli interioare și realizarea
unor grupuri sanitare moderne.
- Am şi o veste pe jumătate bună. După trei ani de discu�ii
(parcă) interminabile, am reușit să ob�inem avizul pentru
extinderea re�elei de gaze naturale pe o parte din străzile
satului Voinești. Lucrăm la întocmirea SF și PT. Execu�ia lucrării
va demara în primăvara anului viitor. Extinderile vizează
străzile Bisericii (435 ml),  Bazinului de Apă (314 ml), Păpușești
(328 ml), Morii (90 ml)-până la Gălie I�ă, Moruju (243ml),
Gogești (734 ml), Poștei 1 (190ml)-zona Marian Bărăgău,
Poștei 2 (160 ml)-zona Cenușă Nicolae, la Claudiu Gălie (25ml)-
continuare DC 150.

Mi-aș fi dorit să putem realiza repede această
investi�ie, dar procedurile impuse de Premier Energy sunt
foarte foarte greoaie. Sperăm să lucrăm și în ultimul trimestru
al acestui an cu motoarele turate la maximum. Nu uita�i:
NE �INEM DE CUVÂNT!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră - Dănuţ Gabriel Sandu
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CODUL BUNELOR MANIERE: CUM  SĂ  NE  ADRESĂM?
Conversa�ia  între  necunoscu�i  nu  mai  reprezintă

demult un  act  de  nepolite�e  ci  dimpotrivă. Există  însă  mai
multe feluri  de  a  intra  în  contact  cu  oamenii. A  interpela
pe cineva  poate  fi  un  semn  de  obrăznicie, dar  și  un
simplu mijloc  de  a  ieși  din  încurcătură. Uneori  acest  demers
se rezumă  la  o  simplă  informa�ie, alteori  devine  o  lungă  și
pasionantă  conversa�ie.

Nu  ne  surprinde  faptul  că  la  cozi, prin  parcuri, în
sta�iile  de  autobuz, oameni  necunoscu�i  intră în  vorbă,
împărtășindu-și  părerile  asupra  unui  anumit  subiect. Nu  e
nimic  rău  în  asta, cu  condi�ia  ca  această  conversa�ie să  nu
degenereze  în  ceartă. 

Într-un  oraș  străin  este  absolut  normal  să
întrebăm pe  cineva  care  este  drumul  spre  gară  sau  cel
spre  o catedrală  celebră. Este  suficient  să  salutăm  si  apoi,
politicos, să  spunem  pe  scurt  ce  dorim. Orice  om  este
mîndru de  orașul  în  care  locuiește  și  ne  va  răspunde  cu
plăcere. Odată  informa�ia  obţinută , vom  mul�umi  înainte
de  a  pleca  în direc�ia  indicată. Se  poate  întimpla  însă  ca
informa�ia obtinută  să  nu  fie  absolut  exactă. Pentru  a  nu
avea  îndoieli, e  de  preferat  să  întrebăm  un  șofer  de  taxi,
un  vatman sau un  agent  de  circula�ie. Nu  trebuie  să  ne
jenăm  să  punem astfel  de  întrebări; interlocutorul  va
pierde  doar  câteva minute. Ne  vom  strădui  să  nu

interpelăm  pe  cineva  care  este foarte  în  vârstă  sau, evident,
foarte  grăbit. Un  bărbat trebuie  să  fie  foarte  prudent  dacă
se  adresează  unei  femei. În  general, este  mult  mai  simplu
să  ne  adresăm  unei  persoane de  acelaşi  sex  cu noi. 

Prin  meseria  lor, agen�ii  de  circula�ie, politiștii,
controlorii  de  trenuri  și  tramvaie, hamalii, șoferii  de  taxi,
personalul  hotelier  sunt  datori  să  dea  informa�ii. Aceasta
nu ne  îndreptă�ește  să  nu  spunem “Bună  ziua”, “Vă  rog”
și “Mul�umesc“. 

Este  permis  să  ne  adresăm  vecinilor  de  plajă, de
masă, călătorilor  din  tramvai, din  tren, din  avion sau celor
care  locuiesc  la  același  hotel  cu  noi? De  ce  nu ? În
principiu, nimic  nu  ne  oprește  să  schimbăm  câteva  păreri
despre  timp  sau  despre  un  eveniment  sportiv  important.
Din nefericire, există  prea  mul�i  oameni  care  nu  se
limitează  la o  conversa�ie  neutră  și-și  obligă “victima“ să-i
asculte depănându-și  toată  via�a - bolile  copiilor, primele
iubiri, nenorocirile  familiei, certurile  cu  so�ia, rela�ia  cu  șeful
de  birou, opiniile  sale  politice. Salvarea  vine  totuși  când
pisălogul  coboară  din  tren, căci  și  lucrurile  cele  mai  rele
au  un  sfârșit...

Chiar  dacă  persoana  cu  care  stăm  de  vorbă  ne
place în  mod  deosebit, nu  se  cuvine  să-i  cerem  numărul
de  telefon sau  adresa, dacă  ea  nu  are  această  ini�iativă.

BONUS LA VIA�Ă
Mai înainte calculam via�a în primăveri, acuma socoteala s-a cam preschimbat în toamne, dar sunt toamnele mele

în care sper să dea în pârg roadele mult înfloritelor primăveri care m-au atins cu parfumul lor inconfundabil și an de an mai

îmbătător în vremelnica mea via�ă. Iată, încă o toamnă nesperată de copilul care privea via�a ca pe ceva incomensurabil,

toamnă care este deja un bonus pentru cât credeam că voi face umbră, mai mult sau mai pu�in cu rost pe mult prea

răbdătorul Pământ, îmi amintește de niște versuri ”înfiripate” cumva în vremuri de demult și “arhivate” până în ziua când

s-au dorit a fi scoase la lumină:

Când copil eram
Și nu-n�elegeam
În minte-a-nflorit
Un gând rătăcit.

Că este-al meu dat
Via�a să mi-o gat
La ani patruzeci
În cele case reci.

De ei n-am să trec
Mai mult să petrec

Trai pe-acest Pământ
Așa-mi era-n gând.

Eu așa credeam
Însă nu știam

Că voi mai petrece
Peste ei, chiar zece.
Moartea nu mă vrea

E în treaba sa
A uitat de mine
Și deloc nu vine.

Poate, cine știe
E-n vreo drume�ie
Sau chiar n-a aflat

Ce am cugetat.
Când copil eram
Și nu-n�elegeam

Și e încurcată
Și tare-nciudată.

Că de mă va duce
Acum de pe-aice

N-are cum să scuze
Grelele acuze.

Ce-i se vor aduce
Când ea mă va duce

Ca să mă predea
Celor de m-or lua.
Că n-a respectat
Termen la livrat
Și tare mă tem

Să nu am bluestem.

Pe-aici să mă lase
Și să nu-i mai pase
Să nu mă mai știe
Pe-aici să mă �ie.

Pân-o voi ruga
Și-o voi implora

Cu lacrimi amare
Să-și facă-ndurare.
Cu lacrimi de sânge
De-aici să m-alunge
Pentru ca-n sfârșit

Cel trai chinuit
Să se gate-odată.

Și-i voi da răsplată
Că-n sfârșit în tină
Voi avea hodină
Și chiar voi hrăni
Flori ce-or înflori.

� Zaharia Sacagiu_Voinești
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Un moment singular de genială inspiraţie

La 20 aprilie 1792, Regele Franţei Ludovic al XVI-lea,
le-a declarat război Împăratului Austriei şi Regelui Prusiei.
Cinci zile mai târziu, vestea a ajuns şi la Strasbourg, la baronul
Friedrich Dietrich, primarul oraşului. Acesta a organizat o
festivitate la reşedinţa sa, în Place de Broglie, unde a invitat
mai mulţi funcţionari de rang înalt, generali şi ofiţeri superiori.
Au fost rostite toasturi înflacarate, elanul patriotic şi războinic
atingând cele mai înalte cote. Printre invitaţi s-a aflat şi
capitanul genist Rouget, un ofiţer obscur, care nu se făcuse
vreodată remarcat prin ceva deosebit. Era în afara profesiei
sale, un violonist amator, lipsit de o cultură muzicală
propriu-zisă, dovedindu-se în câteva împrejurări şi un bun
versificator, fără ca vreun editor să remarce încercările sale
poetice. În afara oricărei justificări, capitanul Rouget se
autoînnobilase, spunându-şi Rouget de Lisle, fără ca titlul său
nobiliar, lipsit de orice acoperire, să impresioneze pe cineva. 

În timpul recepţiei de la reşedinta sa, primarul
Drietrich i-a sugerat căpitanului Rouget să încerce să compună
un marş pentru Armata Rinului. Flatat de sugestia primită,
obscurul ofiţer a ajuns în seara zilei de 25 aprilie 1792 în
modesta sa locuinţă din Grande Rue nr. 126, unde în noaptea
care a urmat, o noapte singulară din viaţa sa, o noapte
irepetabilă, de genială inspiraţie, a aşternut pe hârtie cinci
strofe şi partitura  Cântecului de război  pentru Armata Rinului.
Marşul a fost interpretat în premieră absolută în seara zilei de
26 aprilie 1792, de însuşi primarul Drietrich, un tenor cu
oarece înzestrare, fără să se bucure de un succes deosebit. Cu
toate acestea, primarul i-a cerut fanfarei din Strasbourg să
înveţe versurile şi partitura lucrării lui Rouget, iar patru zile
mai târziu, trupele au plecat spre front în sunetele marşului
interpretat în piaţa publică. Marşul a fost tipărit într-un număr
mic de exemplare, circulând în paralel şi un număr şi mai mic
de exemplare în manuscris.

De la Strasbourg la Marsillia şi apoi la Paris

Succesul a fost efemer şi cu siguranţă uitarea s-ar fi
aşternut peste creaţia căpitanului Rouget, dacă prin nu se ştie
ce miracol un exemplar să ajungă tocmai la Marsillia. Acolo
fusese înfiinţat Clubul Prietenii Constituţiei, în cadrul căruia se
organizase un banchet, în ziua de 22 iunie 1792, în onoarea
voluntarilor care urmau să plece pe front, în condiţiile în care
războiul nu mergea deloc bine, iar inamicul pătrunsese adânc
pe teritoriul Franţei, a cărei libertate era într-o mare primejdie.
În timpul banchetului, pe lângă numeroasele toasturi, care de
care mai înflăcărate, un tânăr student la medicină la
Universitatea din Montpellier, Mireur, pe numele său, a cerut
un moment de linişte şi a început să intoneze creaţia
căpitanului Rouget. Succesul a fost instantaneu şi fulminant,
fiind învăţat şi însuşit chiar de a doua zi de mii de marsilliezi. În
ziua de 2 iulie 1792, cinci sute de voluntari au plecat din
Marsillia spre front, mărşăluind pe ritmurile Cântecului de
război pentru Armata Rinului, adoptat ca imn al batalionului
lor.

Cântecul de război pentru Armata Rinului devine

Marseilleza

Nu ştiau nici cine l-a scris, nici pentru cine fusese
scris, după cum nu se ştie nici cine, nici când la numit
Marseilleza. Când batalionul de voluntari a ajuns la Paris, în
ziua de 30 iulie, cântând imnul pe care şi-l însuşise, zeci de mii
de francezi i-au ovaţionat pe străzile Parisului. Imnul a
cunoscut o răspândire pe cât de neaşteptată, pe atât de
spectaculoasă, fiind cântat chiar şi în biserici, la început după
Te Deum, iar apoi înainte de Te Deum. Servan, primul ministru
de război republican, a dispus tipărirea sa în 100.000 de
exemplare şi distribuirea sa unităţilor, fără ca cineva să
cunoască numele autorului sau să se întrebe cine este acesta.

Patria recunoscătoare...

Istoria s-a dovedit nedreaptă şi potrivnică lui Rouget,
care deşi era creatorul imnului însuşit de revoluţionari, era un
adversar declarat şi ireconciliabil al celor pe care îi considera
noii tirani ai Convenţiei. Şi-a manifestat făţis adversitatea
pentru Comitetul Salvării Publice, mai ales atunci când baronul
Dietrich, fost primar al Strasbourgului, generalul Luckner, cel
căruia îi fusese dedicat imnul, dar şi cei mai mulţi dintre ofiţerii
şi înalţii funcţionari care asistaseră la prima audiţie, au fost
ghilotinati. Fiind un contrarevoluţionar notoriu şi dovedit ca
atare, Rouget a fost arestat, fiind acuzat de înaltă trădare şi
dacă nu ar fi existat împrejurarea aproape miraculoasă a
căderii lui Robespiere din 9 Thermidor, când au fost deschise
porţile închisorilor, ar fi sfârşit cu siguranţă sub ghilotină. Fiind
exclus din rândurile armatei, fără drept de pensie, a dus o
existenţă mizeră, la limita sărăciei, trăind din mici expediente.
A refuzat categoric ajutorul oferit mai întâi de Carnot, apoi de
însuşi Bonaparte şi în cele din urmă inevitabilul s-a produs,
ajungând la închisoarea datornicilor. A mai trăit până în anul
1836, când a murit la vârsta de 76 de ani, la Choisy - le - Roi,
fiind înhumat în cimitirul din localitate. 

Independentă de nefericitul său autor, creaţia lui
Rouget şi-a urmat destinul său, fiind răspândită de armatele
lui Napoleon în toată Europa. Tot Napoleon a fost cel care a
interzis-o din ceremonialul său după ce s-a încoronat ca
Împărat al Imperiului Francez, considerând-o prea
revoluţionară. După abdicarea lui Napoleon, Burbonii au
interzis-o cu desăvârşire. În preajma Primului Război Mondial,
Marseilleza a căpătat statutul de Imn Naţional al Franţei şi a
însoţit şi însufleţit trupele franceze pe câmpurile de luptă, pe
toată durata războiului. Abia atunci autoritaţile franceze şi-au
adus aminte şi de autorul Marseillezei şi ca o formă supremă
de recunoaştere a geniului său, manifestat într-o singură
noapte, i-au deshumat osemintele din cimitirul din Choisy - le
- Roi, reînhumându-le în Domul Invalizilor, alături de cele ale
Împăratului Napoleon.

�Mircea Vlad
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Despre purtarea crucii
Crucea lui Hristos este acel lemn binecuvântat prin

care orice amar al acestei vie�i ne îndulcește, lacrimile scad,
prindem curaj, răbdare întru toate greută�ile vie�ii. Din crucea
Mântuitorului Hristos curge un balsam care îndulcește și
ușurează toate suferin�ele credincioșilor Săi.

Un vechi proverb latin zice că nimeni, înainte de
moarte, nu se poate socoti fericit. În această zicală se cuprinde
experien�a atât de mult dovedită că via�a omului, de la leagăn
până la mormânt este împletită cu multă suferin�ă. Nu există
om, nu există vârstă, epocă sau stare socială care să fie scutită
de lacrimi, necazuri sau amărăciuni.

Un bun creștin nu ar trebui să primească aceste
“cruci” cu disperare, cu revoltă sau cu murmur, ci ca o
semănătură cerească, ca un semn de la Dumnezeu, ca o
dovadă clară că apar�ii lui Hristos,  că ești fratele Lui, că por�i
haina suferin�elor care I s-a dat când era dus la moarte.

De aceea, un creștin care în�elege că este în viaţa
aceasta pe drumul spre fericirea deplină a mântuirii să-și ia
crucea sa cu bucurie și cu inima  tare, pentru că așa îl înva�ă
credin�a sa. Sfântul Apostol Pavel prigonit exclama:
”Binecuvântat este Dumnezeu, Părintele îndurărilor… Care ne

mângâie în necazurile noastre”. Omul credincios, în orice
împrejurare, se sprijină pe stânca tare a nădejdiei, se roagă și
așteaptă ajutorul de la Dumnezeu, iar Dumnezeu cu
certitudine ajută. Pentru că mai degrabă uită o mamă pe cei ce
i-a născut decât Dumnezeu să nu privească spre cei ce se
încred în El și să nu le vină în ajutor.

Însă, marea binefacere a nădejdiei este că printre
lacrimi, prin încercările vie�ii, ni se arată zările paradisului de
sus. Avem exemple foarte multe: Sfin�ii apostoli, to�i marii eroi
ai credin�ei creștine au fost încredin�a�i că toate suferin�ele lor
sunt o arvună le asigură fericirea veșnică.

De aceea, vă îndemnăm și noi: ”Bucura�i-vă voi to�i
cei ce suferi�i și lăcrima�i, cei ce păși�i pe calea cea strâmtă și
cu chinuri”. ”Bucura�i-vă și vă veseli�i, căci plata voastră este
multă la ceruri” (Matei 5,12).

Fie ca priveliștea Crucii Domnului Nostru Isus Hristos
să ușureze toate necazurile voastre, să le facă suportabile
și mai des merituase pentru împără�ia lui Dumnezeu. Amin!

Pr. Ivașcu Marius Haralambie,
satul Oncești

DIN NOU LA ȘCOALĂ
Începuturile sunt cele mai frumoase în via�ă.

Noi tocmai am început un nou an școlar. Un început cu
emo�ii și cu așteptări…

În toate școlile arondate Liceului Tehnologic Voinești,
cur�ile s-au umplut de elevi, dar și de părin�i, chiar mai
emo�iona�i decât copiii dumnealor, în așteptarea deschiderii
noului an școlar. Ceremonia a fost pe măsura importan�ei
acestui eveniment. Au fost prezen�i, pe lângă elevi, părin�i și
cadre didactice, și reprezentan�i ai unor institu�ii locale care au
fost mereu aproape de școală, demonstrând, ca în fiecare an,
că în comunitatea noastră educa�ia este o prioritate.

Sperăm ca în acest an școlar elevii noștri să înve�e
pentru a descoperi lumea care îi înconjoară, dar și lumea lor
interioară, să își respecte colegii, profesorii și părin�ii, să
descopere ce vor de la via�ă și cum anume să dobândească
lucrurile dorite. În acest sens, noi, cadrele didactice, le vom fi
alături, amintindu-le permanent care sunt valorile fundamen-
tale ce trebuie respectate și care le vor facilita drumul în via�ă.

Anul școlar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cur-
suri, însumând 167 de zile  și se structurează pe două semes-
tre, astfel:
• Semestrul I (18 săptămâni): 11 septembrie 2017-2 februarie
2018
Cursuri: luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
Vacanţă (învăţământ primar şi preşcolar): 28 octombrie – 5
noiembrie 2017
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14
ianuarie 2018

Cursuri: luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 3 februarie 2018 –
duminică, 11 februarie 2018
• Semestrul al II-lea (17 săptămâni): 12 februarie 2018 – 15
iunie 2018
Cursuri: luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 31 martie 2018 – marţi, 10
aprilie 2018
Cursuri: miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri 15 iunie 2018
Vacanţa de vară: sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 sep-
tembrie 2018

Dorim tuturor un an rodnic, cu rezultate de care să ne
bucurăm împreună, succes și împliniri pe drumul cunoașterii!

Director, Iurea Ionu�
Director adjunct, Comănescu Gabriela
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GREȘELILE ȘI ÎNVĂ�AREA
În societatea noastră, se consideră că a greși este o

catastrofă, o rușine, o culpă pe care trebuie să o plătești. Alte
culturi văd greșeala ca o oportunitate de a învă�a. Adevărul
este că nu ajută la nimic să ne facem autocritica după ce am
făcut o greșeală. Greșelile sunt umane și nimeni nu este
perfect. O modalitate prin care putem depăși sentimentele de
vinovă�ie și rușine pe care le sim�im când am greșit este să
considerăm greșelile oportunită�i de învă�are. De ce? Pentru
că greșelile ne trezesc, ne fac să reflectăm asupra propriilor
sentimente, ne înva�ă să fim sinceri cu noi, să progresăm, ne
modelează spre a deveni persoane mai bune, ne ajută să
împărtășim cu al�ii experien�a de a fi om, ne fac mai modești
și, nu în ultimul rând, mai responsabili. Așadar, cred că trebuie
să privim greșelile ca pe lec�ii despre cum putem face lucrurile
diferit.

În școală, cred că to�i avem amintiri legate de
momente când am dat răspunsuri greșite. Dar nu cred că este
necesar și nici recomandabil ca aceste momente să fie
neapărat neplăcute. Dimpotrivă, trebuie să gândim că ele au
fost esen�iale pentru învă�are. În�elepciunea populară spune
că din greșeli învă�ăm și important este să nu mai repetăm
aceleași greșeli, ci să ne dezvoltăm. Oricine s-a ridicat în urma
unei greșeli și a continuat drumul, a fost mai puternic și mai
curajos, capabil să facă fa�ă mai ușor experien�elor vie�ii. To�i
oamenii care au reușit în via�ă recunosc faptul că au făcut și
greșeli în drumul lor. 

Este știut faptul că, de obicei, preșcolarii nu
conștientizează riscurile greșelilor, motiv pentru care se simt
liberi să experimenteze orice și sunt foarte creativi. Dar dacă
un copil este apostrofat că a greșit nu va mai avea curaj să
răspundă și a doua oară. Cel mai bine este ca, atunci când un

copil dă un răspuns greșit despre care este sigur că este de fapt
corect, profesorul sau părintele să îi ofere explica�iile pentru
care răspunsul este greșit. În acel moment, copilul va re�ine
mai ușor respectiva informa�ie. Accentul trebuie pus pe
motivele pentru care răspunsul greșit a fost considerat corect,
pe confuziile care pot să apară în ra�ionamentele copiilor și pe
motivele pentru care răspunsul nu este corect. Mul�i profesori
și părin�i pun accentul pe greșeală în sine, pe neputin�ă, pe
rea-voin�ă, pe dezinteres. Ei uită că nu contează câte greșeli
face copilul sau cât de încet înaintează, ci contează că cel care
încearcă este totdeauna înaintea celui care nu încearcă și care,
bineîn�eles, nu greșește. 

Situa�ia din școală se prelungește în societate. Unii
oameni pun accent pe greșeli, au o plăcere patologică în a-i
judeca pe ceilal�i, văd imediat paiul din ochiul celuilalt și nu iau
în seamă bârna din propriul ochi. Aceștia refuză să își asume
responsabilitatea greșelilor din propria via�ă, privind în ograda
vecinului și dându-și cu părerea. Și ce rezolvă? Cu se aleg? Cu
sentimentul că sunt atotștiutori, că nu greșesc niciodată, că
de�in puterea absolută. E doar un sentiment, nu realitatea…

Să nu uităm de greșelile care au dus la mari
descoperiri. Penicilina, plasticul, cuptoarele cu microunde,
post-it-ul au fost rezultatul unor accidente fericite. Lumea a
progresat pentru că cineva a greșit bine! Și, de asemenea, să
nu uităm că “errare humanum est”, pentru că așa i-a fost dat
omului, să dea cu capul de pragul de sus pentru a-l vedea pe
cel de jos. Uneori lovitura este dureroasă și cu cât este mai
aprigă durerea cu atât și învă�ătura este mai serioasă.

Prof. Gabriela Comănescu

FARMACIA VETERINARĂ
SC BIOVET-SERV SRL

VOINEȘTI

Oraşe în lume. Cunoaşteţi?

Vă oferă produse medicale veterinare, antiparazitare interne
și externe, antiinfec�ioase, dezinfectante, insecticide, raticide,
cu sau fără prescrip�ie medicală (re�etă), furaje și C.P.M.V
pentru toate speciile de animale  de rentă, precum și hrană
și accesorii pentru animale de companie.

Program: De luni până vineri între orele 08:00-18:00 și
sâmbăta între 08:00-13:00. 

Rela�ii la telefon 0245.679.271 și 0729.169.383 - Dr. Mîndroiu
Nicolae.

Vă așteptăm și pentru sfaturi medical-veterinare și
consultan	ă de specialitate!

Diagonala a-b: capitala ţării noastre
orizontal: oraşe în ţară şi în lume

Soluţia careului din numărul trecut: ROMÂNIA
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Sportul Voineşti vrea să promoveze în Liga a 4-a!
Proaspăt promovată în Liga a 5-a (ONOARE), echipa

din comuna noastră a început în for�ă noul sezon
competi�ional. Astfel, după parcurgerea primelor şapte etape,
jucătorii conduși de pe margine de Marius Momel se află
pe locul 2, obţinând  cinci victorii, un egal și o înfrângere. 

Au fost trei victorii acasă, din care două la scor (7-1 cu
Olimpicii II Ulmi și 9-0 cu Victoria Comișani), dar și un meci
echilibrat cu Săgeata Gura Ocni�ei, câștigat la limita, scor 1-0. 

Pe terenurile din deplasare, băie�ii noștri s-au
comportat admirabil, având în vedere că au avut de înfruntat

numai echipe bune și foarte bune. S-au ob�inut două victorii la
Voin�a Bezdead (2-1) și Flacăra Su�a Seacă (2-0), un rezultat de
egalitate la Pomicola Raciu (2-2), singura înfrângere fiind
suferită în nordul jude�ului, la Runcu, unde a câştigat echipa
locală cu 3-2.

Vă invităm să fi�i alături de echipa noastră în
încercarea de a aduce fotbalul de pe Valea Dâmbovi�ei acolo
unde îi este locul: Liga a 4-a jude�eană, printr-o promovare la
finalul sezonului.

Despre diabet
Diabetul zaharat este o boală de metabolism, cu

evoluţie cronică, caracterizată prin creşterea valorilor glucozei
în sânge. Boala apare atunci când:
- organismul nu produce suficientă insulină;
- organismul nu poate asimila corespunzător insulina produsă.

Insulina este un hormon produs de pancreas, care are
rolul de a ajuta celulele să preia glucoza din sânge şi să o
transforme în energie.

Simptomele diabetului

Diabetul zaharat se caracterizează prin: urinări
frecvente, sete exagerată, lipsa energiei/oboseală acută,
pierderea în greutate în ciuda apetitului crescut, slăbirea
vederii, vindecarea lentă a leziunilor.

Diagnosticul bolii

Cele mai multe persoane  prezintă una sau mai multe
dintre simptomele specifice bolii. Confirmarea diagnosticului
de diabet zaharat se face obligatoriu de către medicul
specialist  diabetolog,  pe baza analizelor de sânge.

Valorile glicemiei

La persoanele sănătoase, glicemia variază între 70 şi
110 mg/dcl sânge, crescând după masă până la aproximativ
140mg/dcl sânge, după care revine la valoarea de bază. În
cazul persoanelor cu diabet, boala se diagnostichează prin una
din valorile glicemiei:
1. glicemia bazală (dimineaţa, pe nemancate) ≥ 126 mg/dcl

sânge;
2. glicemia la două ore după masă ≥ 200 mg/dcl sânge.

ATENŢIE! Diagnosticul de diabet zaharat nu poate fi

stabilit pe baza glicemiilor determinate cu ajutorul unui

glucometru. Dacă valorile sunt mai mari, acestea pot ridica

suspiciunea bolii, însă diagnosticul este confirmat doar de

către medicul specialist.

Analize recomandate:

- hemoglobina  glicozilată;
- profil lipidic (colesterol total, colesterol hdl, trigliceride);   
- creatinina serică;
- glicemie.

După vârsta de 50 ani, este extrem de importantă
determinarea anuală a valorilor glicemiei.

Diabetul zaharat reprezintă una dintre cele mai
frecvente boli endocrine şi are două forme de bază: diabetul
zaharat de tip 1 (insulino-dependent) şi diabetul zaharat de tip
2 (noninsulino-dependent).

Cauzele diabetului: obezitatea; vârsta +45;
alimentaţia nesănătoasă; sedentarismul; abuzul de
medicamente; factorii genetici (îndeosebi pe linie paternă).

Complicaţii frecvente

Pe termen lung, diabetul zaharat atrage cu sine
o serie de complicaţii ce afectează întreg organismul. Printre
organele afectate se numără:
- ochii (retinopatie diabetică);
- rinichii (nefropatia urmată de insuficienţă renală);
- nervii (neuropatia diabetică);
- inima şi vasele de sânge (infarct miocardic, accident vascular
cerebral).

Un control riguros al valorilor glicemiei poate întârzia
apariţia complicaţiilor şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii
pacientului cu diabet.

Diabetul zaharat este o afecţiune ce poate fi ţinută
sub control dacă pacientul şi familia sa sunt cât mai bine
informaţi cu privire la paşii pe care trebuie să îi urmeze în
gestionarea bolii.

Recomandări dietetice în cazul diabetului

- evită acumularea de kilograme în plus. Dacă trebuie să
slăbeşti, apelează la un nutriţionist;
- mănâncă regulat, trei mese  principale pe zi şi două gustări;
- redu consumul de grăsimi saturate;
- consumă una-două porţii de peşte gras pe săptămână

pentru acizii graşi omega 3 care reglează tensiunea arterială;
- redu consumul de alimente cu indice glicemic ridicat: băuturi
cu zahăr, pâine albă, prăjituri, dulciuri, cartofi şi produse din
cartofi.

Nu lăsa boala să te controleze, poţi s-o controlezi tu pe ea!

Asistent medical comunitar,

Cornelia Ionescu
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Caibăr Mateo-
Andrei
2. Soare Nicholas-
Denis 
3. Gociu Ianis-
Georgian 
4. Ciureanu David-Ionuţ 
5. Negulescu Dominic-Constantin 
6. Florea Alexandru-Andrei 
7. Dumitra Melysa-Elena 

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Hau Ionuţ-Alexandru şi
Bobe Beatrice-Elena 
2. Matei Iulian-Georgian şi Stanca
Elena-Cristina
3. Blagu Cristian-Andrei şi Cobianu
Irina-Ionela 
4. Sîrbu Bogdan şi Lovin Sorina-
Gabriela 
5. Fulger Elisei şi Chiran Ionela-Adriana 
6. Iamandache George şi Iacob Raluca-
Maria 
7. Avram Constantin-Sorin şi Burtescu
Elena 
8. Miriţă Nicolae-Daniel şi Stan
Mădălina-Florentina 
9. Vlad Mihail-Ionuţ şi Sora Georgiana-
Liliana 
10. Ciobanu Constantin-Gabriel şi
Niculae Laura-Florina 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
18.08.2017 - 20.09.2017

DECESE

�1. Pleşea Elena 
2. Enache Ion 
3. Popescu Cornelia-Minodora 
4. Coman Vasilică 

Dumnezeu  să-i odihnească!

^Pastila de ras
• Un tânăr fotbalist, foarte talentat, îl
întreabă pe patronul clubului:
- Cât de mare va fi salariul meu?
- La început 10.000 de euro pe lună,
iar mai târziu mai mare.
- Bine, atunci vin mai târziu.

☺☺☺

• Unui bătrân suporter dinamovist 
i-a sunat ceasul. Pe patul mor�ii el își
cheamă fiul și-i zice:
- Fiule î�i las ca moștenire 
abonamentul meu la tribuna 0.
- Da, tata...
- Vreau în schimb să-mi cumperi un
abonament la meciurile din Ghencea,
iar pe ultimul drum să-mi învelești
cosciugul în steagul Stelei.
- Dar, tata, toata via�a ai fost devotat
lui Dinamo, de ce te schimbi acum, 
pe patul de moarte?
- Dă-i în mă-sa, decât să moară unul
de-al noștru, mai bine unul de-al lor!

☺☺☺

• Un tragic incendiu a distrus, ieri, 
biblioteca personală a patronului Stelei.
Ambele sale căr�i au fost mistuite de
flăcări. Purtătorul de cuvânt al omului
de afaceri a declarat că Gigi e cu atât
mai afectat cu cât nici nu apucase s-o
coloreze pe cea de-a doua…

☺☺☺

• Prinde Bulă peștisorul de aur:
- Aruncă-mă, te rog, în apă și o să î�i
îndeplinesc o dorin�ă!
- Bine, vreau să mă faci nemuritor.
- Oi fi eu puternic, dar nici chiar așa.
- Bine, atunci vreau să mor când o să
câstige România Campionatul Mondial
de Fotbal.

☺☺☺

• Un băie�el plângea de mama focului
pe stradă. Un trecător văzându-l cât
este de necajit nu a putut merge
nepăsător, așa că s-a oprit și l-a 
întrebat:
- Ce e, băie�el, de ce plângi așa de
tare?
Băietelul se opri din plâns și spuse:
- M-a bătut mama, apoi se ridică și vru
să plece.
Trecătorul îl întrebă îngrijorat:
- Și acum unde te duci?

- Mă duc la Rapid, că am auzit că ăia
nu bat pe nimeni.

☺☺☺

• De ce îl fluieră spectatorii pe tânărul
acela din rândul întâi?
- Pentru că a aruncat cu o brichetă în

arbitru!
- Dar nu l-a nimerit...
- Păi, tocmai pentru asta îl fluieră.

☺☺☺

• Dialog între doi comentatori sportivi: 
- Ce părere ai despre felul în care joacă
acest tânăr fotbalist? 
- Mărturisesc că mie, personal, îmi
aminteşte de Eminescu... 
- Păi, Eminescu nu a jucat fotbal 
niciodată!
- Asta am vrut să spun şi eu!

☺☺☺

• Sportivii unei echipe de fotbal sunt
întreba�i: 
- Măi băie�i, antrenorul ăsta al vostru,
pricepe ceva din fotbal? 
Fotbaliștii: 
- Sigur! La început de meci ne explică
cum să jucăm ca să câștigăm și, la
sfârșit, analizează de ce am pierdut…

☺☺☺

• Se pare ca valul de praf ce trece
zilele astea peste Europa nu ar fi de
origine sahariană. Se bănuiește că, de
fapt, cineva a deschis vitrina cu trofee
a lui Dinamo!

☺☺☺

• Profesorul:  Domnule student,
spune�i că domeniul dumneavoastră
de specialitate este fotbalul?
Studentul:  Da, domnule profesor!
Răspunde candidatul sigur pe el. 
Profesorul: Atunci spune-mi, te rog, câte
căsu�e are plasa unei por�i de fotbal?

☺☺☺

• În cadrul unui show, este întrebat un
fotbalist: 
-Cum vă sim�i�i după acest meci?
Fotbalistul: Super bine, am reușit să
dau două goluri fantastice. 
Reporterul: Și scorul?
Fotbalistul: 1-1
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SPERAN�E…
Aș fi putut începe cu: “A venit toamna…”, dar vremea de

afară nu mă prea poate convinge asupra anotimpului . Plouă ca-n
martie. Vijeliile și grindina sunt ca în cele mai negre zile de iunie,
căldura din timpul zilei este ca în luna lui cuptor, iar la munte deja
ninge… Un lucru este cert! Este septembrie și a început un nou an
școlar. Tot cu emo�ii și incertitudini… De această dată asupra
momentului deschiderii… Unii anun�au că va fi în ziua de  11, al�ii
că pe 15 - după tradi�ie, iar cei mai nehotărâ�i (cu drag de vacan�ă)
doreau să fie 18 septembrie.  În final, anul școlar a început pe 11... 

Ca de fiecare dată, începutul anului școlar a adus
dezbateri asupra sistemului de învă�ământ.  Se blamează ministrul,
se cer măriri de salarii pentru cadrele didactice și se critică
manualele… Mai nou, apari�ia manualului de educa�ie fizică! La TV,
apar tinerele speran�e ale patriei “cu liceul neterminat și facultatea
neîncepută”, care se declară superîncânta�i de traiul fără de griji
“pe banii babachii”. Cu un zâmbet larg, gen Iliescu, unul  întreba,
nedumerit, pe un ton de maximă arogan�ă: “Am eu fa�ă de mers la
muncă? Cum să mă duc să muncesc pe salariul minim? Are tata
pensie și mama salariu. Să mă �ină și pe mine că d-aia au făcut
copil”… Necazul este că, în timp ce dă interviul, de mâna
“preafericitului” atârnă propria progenitură… Pe acesta, oare, cine
îl va sus�ine peste câ�iva ani? Dumnezeu știe…

Mai în glumă, mai în serios, constatăm că învă�ământul
este tot mai mult luat în derâdere, fapt ce va duce cu siguran�ă la
o degradare a nivelului de cultură și, implicit, la scăderea nivelului
de trai. Este un semnal de alarmă ce a fost tras mai întâi timid, iar
acum din ce în ce mai disperat...  Promovabilitatea la BAC este cel
mai elocvent indicator. Se caută vinova�i, iar cel mai des sunt puși
la zid profesorii. Elevul a devenit o specie protejată, având numai
drepturi și facilită�i. “�oalele” de firmă, telefoanele mobile de
ultimă genera�ie (care costă multe salarii minime), frezele de
Hollywood și vocabularul de Ferentari (via Zăbrău�i) crează
atitudinea ce îi recomandă. Rar mai auzi “Bună ziua!”, “Sărut
mâna!”, “Vă rog!” sau “Mul�umesc!”. Am tot respectul pentru cei
care nu se încadrează în categoria lui Goe (care de mult nu mai este
“domn”).  Nu vreau să generalizez dar am presentimentul că
respectiva specie se extinde mai mult și mai repede decât pirul
și pălămida…

La nivelul localită�ii noastre, am căutat permanent
să creăm un echilibru între to�i factorii care duc la men�inerea
unui mediu propice învă�ământului de calitate.  Noi, cei din
administra�ia locală, am investit în fiecare an fonduri (proprii și
europene) pentru a asigura cele mai bune condi�ii pentru elevii
comunei noastre. Nu lipsesc, în nicio unitate, apa curentă (caldă și
rece), grupurile sanitare moderne, în incintă, sistemele de
termoizola�ie, sistemele de încălzire centrală. Personalul didactic și
auxiliar din fiecare școală este unul foarte bine pregătit, respectat,
cu experien�ă și voca�ie. Și aici vorbesc în deplină cunoștin�ă de
cauză, personal fiind absolvent al școlilor voineștene (şcoală
generală și liceu agricol ), o mare parte din cadrele didactice
regăsindu-se încă la catedră. Rămâne numai în seama elevului
tratarea cu cea mai mare seriozitate a învă�ăturii. Și nu cred că ar
strica, din când în când, câte o discu�ie părinte-elev-profesor, o
evaluare periodică pertinentă a elevului,pentru a verifica modul de
acumulare a cunoștin�elor. Scuzele le putem lăsa deoparte…

Constatam în luna iulie a acestui an că un singur elev al
Liceului Tehnologic Voineşti a promovat examenul de bacalaureat.

O fată… Cu media peste 9! Ceilalţi au picat... M-am interesat cine
este și am aflat că numește Cristina Oprea. O fată mărun�ică,
blondă,  liniștită? Întreb eu… Da! Mi se răspunde… Este cea care
participa la evenimentele din cadrul liceului, serbări, seminarii,
momente artistice, răspundea pertinent, foarte bine pregătită,
interesată de lucruri noi? Exact! Mă lămurește interlocutorul
meu… Deci, cum ar veni, cine este interesat să înve�e, chiar o poate
face și la Liceul din Voinești! Sincere felicitări și mult succes pe mai
departe, dragă Cristina!

În cei nouă ani de administra�ie locală, mi-a fost dat să
văd și să aud multe. Nu vreau să pun etichete, vreau doar să atrag
aten�ia asupra realită�ii. Săptămâna trecută am avut o experien�ă
inedită care m-a lăsat fără cuvinte. Într-o diminea�ă, un părinte, cu
lacrimi în ochi, a venit personal să-mi reproșeze că, din motive
etnice (!!!), șoferul microbuzului de transport ȘCOLAR (!!!) a
refuzat să îi ia copilul pentru a-l transporta la școală. De-a dreptul
surprins, am încercat să-i explic că nu s-a întâmplat niciodată ca
vreun copil să fie tratat preferen�ial, iar, din cunoștin�ele mele, în
comuna nostră nu sunt alte etnii decât cea română. Șoferii
mijoacelor de transport școlar sunt oameni responsabili, care
întotdeauna respectă programul, traseele stabilite, asigurând celor
mici confort și maximă siguran�ă. Zic: în ce clasă este copilul? Unde
trebuie să ajungă? Răspunsul a tras cortina discu�iei:  e la liceu!  

Și, pentru că tot am adus discu�ia despre transportul
școlar, aș dori să fac unele precizări. Pentru anul școlar 2017-2018
traseele și orarul au rămas neschimbate. Ca și noutate, elevii
școlii gimnaziale Oncești, clasele a III-a și a IV-a vor fi transporta�i la
alte școli din comună, și anume : elevii clasei a III-a vor fi merge la
Școala generală Voinești, iar cei din clasa a IV-a la Școala generală
Gemenea Brătulești. Această decizie a fost luată de comun accord,
Consiliu profesoral-părin�i-Consiliu local, cauza fiind numărul mic
de elevi și evitarea învă�ământului simultan. Prin această decizie,
dovedim încă o dată faptul că ne pasă, tuturor deopotrivă, de
soarta învă�ământului la nivel local, iar toate demersurile făcute
sunt numai în interesul elevului. Avem speran�a că toate
demersurile întreprinse de noi vor fi încununate de rezultate bune
și foarte bune, iar elevii voineșteni se vor remarca în continuare
atât în jude� cât și în �ară şi, de ce nu, chiar  la nivel mondial.

Solicităm în continuare sprijinul necondi�ionat al
părin�ilor, cei care au cel mai mare rol în educa�ia copiilor. Educa�ia
celor  șapte ani de acasă  nu se termină odată cu intrarea la școlă,
ci continuă toată via�a. Iar o evaluare corectă a copilului va atrage
după sine și rezultate corecte. Discu�iile cu profesorii și
comunitatea locală și acceptarea realită�ii sunt esen�iale. Pentru
fiecare dintre noi, copilul propriu este cel mai frumos, cel mai
cuminte și cel mai deștept, dar, uneori, realitatea este cu totul alta.
Dorin�a de a-i oferi “mai mult decât am avut eu” trebuie
compensată și cu rezultate “mai mari decât am avut eu”. Iar asta
pe propriile forte! Fiindcă după ce nu o “să-l  mai pot ajuta eu” să
se poată descurca singur, iar la vremea lui să poată ajuta și el pe cei
ce vor veni după el. Numai prin corectitudine fa�ă de noi înșine
și totodată fa�ă de cei apropia�i nouă putem reuși.

În încheiere, vă doresc tuturor multă sănătate și o
toamnă rodnică, iar elevilor noștri mult succes în noul an școlar!

Cu deosebită considera�ie,

Viceprimar Claudiu Popa


