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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna februarie 2018 

Dragii mei,

Iarna s-a cam dus. Nu au fost căderi semnificative

de zăpadă şi nici nu am avut parte, ca în alţi ani,

de geruri năpraznice. A fost o iarnă blândă şi

liniştită, în care a fost nevoie doar de două

intervenţii pentru îndepărtarea zăpezii şi de cinci

ori pentru combaterea poleiului pe anumite străzi.

Spun eu că ne-am descurcat foarte bine cu utilajele

din dotarea Primăriei.

Ce am făcut în această perioadă:
- În prima decadă a lunii februarie, am semnat două contracte
de finanţare pe fonduri europene prin GAL Valea Ialomiţei.
Este vorba despre proiectul intitulat “Modernizare prin
asfaltare Târg săptămânal în satul
Voineşti”, proiect pentru care am
finalizat procedura de achiziţie publică
privind execuţia lucrărilor, urmând ca,
imediat ce  vremea ne va permite, să
emitem ordinul de începere a
lucrărilor şi proiectul intitulat
“Modernizare şi reabilitare Centru de
zi pentru copii în satul Gemenea-
Brătuleşti”, cu care suntem în faza de
achiziţie lucrări conform Legii 98/2017.
- Datorită faptului că vremea ne-a fost
favorabilă, cu salariaţii Primăriei şi
beneficiarii de ajutor social, am tăiat,
igienizat şi toaletat arborii din curtea
Centrului de Sănătate Voineşti, care
erau un real pericol pentru pacienţii şi
autoturismele care au acces în incintă.
A rezultat o cantitate de material
lemnos de foc esenţă moale de circa
10 mc, ce a fost donată şcolilor din
Izvoarele, Suduleni, Gemenea
Brătuleşti, precum şi bisericilor
ortodoxe şi de adventişti din Izvoarele,
Manga, Mânjina şi Lunca.
- Continuăm lucrările de reabilitare,

modrenizare şi igienizare a dispensarelor medicilor de familie
din satul Voineşti. Acest proiect va fi finalizat în luna aprilie.
Vom avea un dispensar ultramodern, cu circuite funcţionale.
- Am finalizat operaţiunea privind încheierea contractelor
pentru furnizarea apei potabile în toate satele comunei şi
servicii de canalizare pentru satul Voineşti. Sunt 2.000
contracte pentru furnizare apă potabilă şi 200 de contracte de
canalizare. Aşa cum vă spuneam în numărul anterior al
Gazetei, avem cele mai mici preţuri din judeţ, adică 3 lei/mc
de apă potabilă şi 2 lei/mc canalizare (TVA inclus).

În încheiere, vă doresc ca primăvara ce bate la uşă
să vă aducă bucurie în suflet, sănătate, fericire şi îndeplinirea
tuturor dorinţelor. Noi, Primăria şi Consiliul Local Voineşti,
ne vom ţine de cuvânt şi ne vom îndeplini toate obiectivele
propuse în bugetul acestui an. 

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

Acum în prag de primăvară, 

gândurile mele sincere se îndreaptă către toate 

doamnele și domnișoarele din comuna Voinești. 

Cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie, 

vă doresc multă sănătate, fericire 

și 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

şi nemărginită considera�ie,

Primarul dumneavoastră 

Dănu� Gabriel Sandu
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Regulamentul privind organizarea și
func�ionarea  cimitirelor din comuna Voineşti

Urmare din Gazeta de Voineşti, nr. 106 - ianuarie 2018

Capitolul III - Executarea lucrărilor funerare
Art. 15 – (1) Concesionarii locurilor de înhumare pot executa
următoarele lucrări funerare:
Lucrări supraterane: borduri și cruci.
Lucrări subterane: cripte, gropi cu cripte cu câte unul, două
sau trei locuri suprapuse.
(2)  Executarea de cripte se poate face numai pe locurile de
înhumare concesionate pe perioadă de 15 ani sau pe durată
nedeterminată, cu acordul scris al primarului sau viceprimaru-
lui, după perceperea tarifelor stabilite de consiliul local și
efectuarea în teren a trasării consemnată într-un proces-
verbal.
(3) Pentru celelalte lucrări prevăzute la alin. (1) nu se emit
acorduri.
(4) Formularul tip al acordului pentru executarea de cripte este
prevăzut la Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
Art. 17 – Depozitarea în cimitire a materialelor de construc�ii,
prepararea betoanelor, mortarului, stingerea varului și altele
este permisă numai pe perioada executării lucrărilor, cu
obliga�ia redării terenului la forma ini�ială.
Art. 18 Pământul rezultat din săpături şi resturile de orice
natură se vor transporta de către beneficiar în afara
cimitirului, în cel mult o săptămână de la finalizarea lucrărilor.

Capitolul IV - Înhumarea, deshumarea și transportul 
persoanelor decedate
Art. 19 – (1) Înhumarea persoanelor decedate se face pe baza
certificatului de deces și a adeverin�ei de înhumare, eliberate
de ofi�erul stării civile care a înregistrat decesul.
(2) În cazul în care organele statului dispun efectuarea unor
cercetări cu privire la cauza decesului, înmormântarea se face
în baza dispozi�iilor scrise ale organelor respective.
(3) Înmormântările deceda�ilor aduși din alte localită�i se fac
pe baza autoriza�iei de transport, adeverin�ei de înhumare și
certificatului de deces ori a documentul scris în condi�iile alin.
(2).
(4) Înhumările se pot face în gropi simple, cripte, de către
persoanele desemnate de proprietarul cimitirului. Gropile
simple se vor săpa la o adâncime de 2 metri, iar în plan
orizontal vor fi calculate în raport cu cele ale sicriului. Prin
excep�ie, în cazul în care persoana  a decedat în urma unei
infec�ii cu un agent înalt patogen, groapa trebuie să aibă o
adâncime de minimum 3 metri.
(5) În cazul în care persoana a decedat în urma unei infec�ii cu
un agent înalt patogen, sicriul, închis și sigilat, va fi manipulat
de către lucrători care vor purta echipament de protec�ie
special: mânuși, protectoare faciale, măști chirurgicale,
protectoare oculare și cizme de cauciuc care pot fi
dezinfectate.
(6) Proprietarul asigură întocmirea și păstrarea unui registru
de evidenţă, în care se înscriu în mod obligatoriu următoarele
date: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării, datele de
identificare ale defunctului, adresa de la ultimul domiciliu,
data decesului, numărul locului de înhumare, numele și adresa
persoanei care a comandat înhumarea și observa�ii cu privire

la tipul și lucrările locului de înhumare.
(7) În cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate,
în registrul de evidenţă se men�ionează denumirea autorită�ii
care a dispus înhumarea și numărul dosarului cazului.
(8) Proprietarul este obligat să ofere informa�ii persoanelor
care se interesează despre locul de înhumare al persoanei
decedate.
Art. 20 – (1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face
numai după scurgerea termenului de 7 ani de la data
înhumării, în baza adeverin�ei eliberate în acest scop de
proprietar.
(2) În mod excep�ional, deshumarea se poate face și înainte de
expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după
cum urmează:
a) după împlinirea termenului de un an de la data înhumării
și numai în perioada 1 noiembrie – 31 martie, pe baza
adeverin�ei eliberate de centrele sanitare și anti epidemice
teritoriale, în scopul reînhumării persoanei în alt loc de
înhumare.
b) indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza
dispozi�iei date potrivit legii de parchet sau instan�ele judecă-
torești.
Art. 21 – Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în
urmă cu 7 ani şi reînhumarea lor se poate face în tot timpul
anului, pe baza adeverin�ei eliberate în acest scop de
proprietar.
Art. 22 – Deschiderea mormintelor și reînhumarea se vor face
în mod obligatoriu în prezenţa familiei decedatului sau
împuternicit cu procură specială al acestuia și sub
supravegherea reprezentantului proprietarului, iar
opera�iunile se consemnează în registrul de înhumări de către
acesta.

Capitolul V - Obliga�iile proprietarului cimitirului
Art. 23 – Proprietarul cimitirului are următoarele obliga�ii:
a) Să respecte Regulamentul privind administrarea cimitirelor
comunale Oncești, Brătulești, Voinești, Suduleni, Mînjina și
Manga și să asigure respectarea acestuia de către persoanele
fizice sau juridice.
b) Să asigure corectitudinea concesiunilor și a atribuirii
locurilor de înhumare, cu respectarea condi�iei ca locul să fie
îngrijit.
c) Să asigure evidenţa scriptică a înhumărilor și deshumărilor.
d) Să întocmească și să păstreze registrele de evidentă și
arhivă.
e) Să asigure la cerere, potrivit dotării, presta�iile necesare
înhumării sau deshumării.
f) Să organizeze activitatea persoanelor care se vor ocupa de
organizarea fiecărui cimitir.
g) Să asigure paza și ordinea în perimetrul cimitirului şi
între�inerea împrejurimilor.
h) La concesionarea unui loc de înhumare, participă la trasarea
acestuia în condi�iile prezentului Regulament.
i) Să asigure cură�enia și între�inea aleilor, spatiilor verzi,
deszăpezirea aleilor, colectarea și transportul gunoaielor.

Continuare în pagina 3
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j) Să asigure, atunci când este nevoie, între�inerea și
men�inerea în func�ie a infrastructurii din cimitir.
k) Să stabilească regulile de acces în cimitire și orarul de
func�ionare.
l) Să asigure servicii de rela�ii cu publicul și informarea utiliza-
torilor.
m) Să execute cripte în locurile de înhumare disponibile, care
vor fi plătite de către concesionar la data încheierii contractu-
lui, la pre�ul stabilit prin hotărârea Consiliului Local.

Capitolul VI - Dispozi�ii finale

Art. 24 – (1) Circula�ia pietonală în cimitire se face numai pe
alei, fiind interzisă călcarea pe morminte, monumente și spaţii
verzi.
(2) În incinta cimitirului se interzice:
a) Accesul mijloacelor de transport, altele decât cele
autorizate;

b) Plantarea de pomi fructiferi;
c) Tăierea arborilor și arbuștilor de către persoane neauto-
rizate;
d) Deteriorarea monumentelor funerare și a construc�iilor de
orice fel;
e) Neamenajarea și neîntre�inerea locurilor de înhumare de
către cei care le-au concesionat.
f) Executarea de lucrări în afara limitelor locului concesionat;
g) Netransportarea în afara cimitirului, la locurile special
amenajate, a cantită�ilor de pământ rezultate din săpături,
precum și a resturilor de orice natură.
h) Activitatea îngrijitorilor de cimitire (cură�enie, între�inere
alei, evacuare gunoi, igienizare) va fi aprobată lunar de preotul
parohiei la care cimitirul este arondat.
i) De buna administrare a cimitirului, pentru fiecare mandat de
4 ani, va fi desemnat un consilier local.
Art 25. – Prezentul Regulament se poate modifica şi complete,
conform legislaţiei în vigoare, printr-o nouă hotărâre
a Consiliului Local. 

De 1 Martie 

(Măr�ișor)

Numele-i vechi din calendar
Îl știm cu to�i, e Măr�ișor

Și-n orice an ne-aduce-n dar
Al primăverii-ntreg fior

Și-n prima lui zi dăruim
Cu mare drag un măr�ișor

Fiin�elor ce le iubim
Și-s lângă noi, a vie�ii flori

Ele ne fac via�a frumoasă
Cu-al lor misterios parfum
Și ne-aduc soarele în casă

Ne fericesc pe-al vie�ii drum

Și au de la Dumnezeu har
Ne-aduc să avem via�a plină
Cel mai frumos pe lume dar

Pruncu�i ce-n suflet pun lumină

Eu vă urez, frumoase flori
Ca orice an din via�a voastră

Să fie doar din sărbători
Să-ave�i doar soare în fereastră!

ZAHARIA SACAGIU – Voineşti

În  luna noiembrie, prof. înv.
preşc. Oprescu Elena, de la
GrădiniţaVoineşti, împreună cu
părinţii copiilor grupei mici, au 
participat la o frumoasă activitate
demonstrative - “Salata de fructe”,
în cadrul Proiectului Educaţional
“Împreună vom reuşi!”, parteneriat
Grădiniţă-Familie.

“Ne-am bucurat de prezenţa
doamnei asistent medical comunitar
Ionescu Cornelia, care a explicat foarte
frumos despre importanţa fructelor în
viaţa noastră, despre hrana sănătoasă,
pentru a «creşte mari si voinici». Dar, cum
să înţelegem mai bine, decât degustând
ceea ce pregătim cu mânuţele noastre
harnice? Iată-ne îmbrăcaţi frumos, cu
şorţulet şi boneţică pe căpuţ, înarmaţi cu
tot ce ţine de bucătărie: cuţit, farfuriuţe,
suport de tăiat fructe, pahare de unică
folosinţă, dar şi obiecte de igienă, şi,
bineînţeles, boluri mari cu fructe care mai
de care, de-ţi încântau privirea! Astfel că, la
măsuţe, micii cofetari, fără să aibă nevoie
de ajutorul cuiva, au tăiat, au combinat şi

asortat fructe de diferite culori şi, ca să fie
şi mai aspectuos  şi gustos, au  ornat cu
puţină smântână dulce”, spune prof.
înv.preşc. Oprescu Elena. 

Întreaga activitate a fost
supravegheată de doamna educatoare, dar
şi de privirile pline de mândrie ale tinerelor
mămici, foarte mândre de boboceii lor.
Activitatea desfăşurată - “Salata de fructe”
- a fost de un real succes, copiii participând
cu mult entuziasm, înţelegând rolul
fructelor în viaţa lor, pentru a se dezvolta
sănătos şi armonios. 

La sfârşitul activitaţii,
fiecare copil a servit cu plăcere  din ceea ce
au realizat şi au promis că vor ţine cont de
toate sfaturile primite! 

Mânuţe harnice

“Fiecare copil pe care îl instruim este un OM 
pe care îl câştigăm” - V. Hugo



Este timpul să ne întoarcem în livezi, pentru a relua
tehnologia pomicolă impusă de noul an de vegeta�ie. Indiferent
de rezultatele bilan�ului (calculat la finele anului trecut), pomul
își cere necesarul de lucrări fără de care planta�ia nu poate
dăinui, mai ales atunci când lucrările de între�inere sunt
executate sumar.

Ca primă lucrare la sfârșitul perioadei de repaus se
remarcă opera�ia de taiere în coroană! De la primul an de la
plantare și până la declinul pomului, această interven�ie
„chirurgicală“ este absolut obligatorie în fiecare an, mai ales la
specia măr, care nu se autoechilibrează în creștere și fructificare.
În primii ani de viaţă, pomul are nevoie de tăieri de formare a
coroanei în func�ie de sistemul de cultură practicat. Prin această
tăiere, urmărim stimularea creșterii, prin care consolidăm
șarpantele ce vor alcătui viitoarea coroană. După intrarea pe rod
a pomilor, executăm tăieri de rodire și fructificare, care urmăresc
asigurarea unor creșteri anuale echilibrate, precum și forma�iuni
de rod suficiente pentru o sarcină de produc�ie normală. 

Pentru a în�elege mai ușor care sunt procesele ce
guvernează creșterea și fructificarea, vă amintesc că un lăstar cu
cât este mai vertical acesta va creste mai intens și va rodi mai
pu�in și invers cu cât este mai orizontal va creste mai pu�in și va
rodi mai mult. Lăstarii care au pozi�ie oblică (aproape de 60
grade), sunt cei care asigura echilibrul între creștere și fructifi-
care. Din acest motiv, men�inem în coroană lăstarii cu creștere
medie de 25-30 cm cu pozi�ie de la oblică la orizontală, pentru că
aceștia constituie suportul de rod pentru anul viitor.     

Respectând principiile enumerate mai sus, avem
interes să eliminam din coroană lăstarii verticali, cu tendin�a de
lacomi, care dijmuiesc pomul de sevă, și să men�inem în pom
lăstarii cu creștere medie având o pozi�ie apropiată de orizontală
ce vor genera forma�iuni de rod. Vor fi eliminate ramurile care se
suprapun și cu tendin�a de creștere spre interiorul coroanei,
astfel asigurând accesul luminii în coroană (factorul nr. l în
diferen�ierea rodului este lumina). Nu se face rabat de la
eliminarea lăstarilor bolnavi de făinare și San-Jose’, inclusiv a
celor cu tendin�ă de uscare. Asigurând forma�iuni de rod viabile
și dezvoltare, cu lăstari de mărime medie, așeza�i echilibrat în
coroană, fără tendin�ă de îndesire (pentru a facilita pătrunderea
luminii), avem garan�ia unei tăieri tehnologice de succes. 

Lucrarea de tăiere a pomilor se execută în toată
perioada de repaus de la căderea frunzelor și până la pornirea în
vegeta�ie, folosind ferestrele iernii cu temperaturi pozitive și
vreme uscată. Nu este recomandat să executăm lucrarea de
tăieri după pornirea în vegeta�ie a pomilor pentru ca dijmuim
pomul de resursele minerale, odată cu seva aflată în circula�ie. 

În ultimii ani, a crescut interesul pomicultorilor pentru
livezile de mare densitate (peste 2.500 de pomi/ha), motiv
pentru care trebuie să luăm în calcul și tehnologia adecvată. În
cadrul acestor planta�ii pomii au ancorare firavă în sol, datorită
portaltoiului de vigoare slabă (M9), forma de coroană este
conică (fus sub�ire, fus tufă, cordon vertical), iar soiurile sunt de
tip spur, cu ramuri de rod scurte (�epușă) așezate pe șarpante și
cu internodii apropiate, la aceste soiuri zona productivă rămâne
apropiată de ramura de schelet și nu se depărtează de centrul
coroanei, însă după 5-6 fructificări ramurile de rod se epuizează. 

Pentru a ob�ine o bună fructificare, către baza
șarpantelor, este necesară provocarea de noi creșteri. Datorită
capacita�ii reduse de ramificare la aceste soiuri, ob�inerea de

lemn nou se bazează pe reducerea șarpantelor cu lemn de 4-5
ani și pe tendin�ă naturală a acestora de a emite creșteri noi în
treimea bazală a șarpantelor.  De asemenea, se recomandă o
regenerare a vetrelor de rod care au fructificat de 3-5 ori, prin
scurtarea deasupra a 2-3 pinteni sau �epușe situate la baza lor. 

Pentru planta�iile aflate aproape de vârsta declinului și
care încă se mai men�in în cultură este necesară inventarierea
pomilor cu tendin�ă avansată de uscare (mai mult de 60% din
coroană). Aceștia vor fi eliminate, iar cei rămași în cultură vor fi
trata�i cu tăieri de regenerare prin interven�ii directe pe șarpante
care vor fi scurtate până la lemnul de 7-8 ani (mai ales atunci
când creșterile anuale scad sub 10 cm). 

Am insistat pe tăieri pentru că este lucrarea prioritară în
acest moment, iar de restul lucrărilor (igiena culturală, fertilizări,
lucrări la sol, tratamente fitosanitare etc.) vom discuta în
numerele viitoare ale revistei.

ing. Troneci Dumitru

Gazeta de Voineşti Nr. 107 � februarie 2018

pagina 4

SOIURI DE MERI
Realizator, Adrian Erculescu

Lucrări de sezon în pomicultură
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ATUNCI CÂND MUNCA DĂ REZULTATE!

În şedinţa Consiliului Judeţean
din data de 15 februarie 2018, domnul
Daniel Comănescu, fost director al
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură Voineşti, a ales preşedinte
cu 21 de voturi pentru şi 11 voturi
împotrivă. Funcţia  a devenit vacantă, 
în urma demisiei domnului Alexandru
Oprea.

Voineştean cu acte în regulă,
domnul Daniel Comănescu este 
preşedinte al Organizaţiei săteşti Voineşti
şi consilier judeţean PSD din anul 2016.
Îi transmit, în numele  tuturor membrilor
şi simpatizanţilor PSD, dar şi în numele
tuturor  voineştenilor, cele mai sincere
felicitări domnului preşedinte al

Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Totodată, îi dorim mult succes în noua
funcţie, sănătate şi putere de muncă,
fiind convinşi că pregătirea, moralitatea,
principiile şi caracterul impecabil de care
a dat dovadă vor contribui la gestionarea
cu succes a problemelor judeţului
Dâmboviţa. 

Suntem convinşi, de asemenea,
că, din noua postură, cunoscând bine
problemele şi nevoile  cetăţenilor din
Voineşti şi de pe Valea Dâmboviţei, ne va
sprijini în încercarea de rezolvare a 
tuturor neajunsurilor legate de 
infrastructură, investitori şi pomicultură.
La rândul nostrum, îl   asigurăm de tot
sprijinul şi toată disponibilitatea.    

Mult succes, domnule preşedinte al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa!

Preşedinte al Organizaţiei PSD Voineşti

Popa Constantin Claudiu

Organizaţia locală Voineşti a Partidului Social Democrat

salută alegerea domnului dr. ing. Daniel Comănescu în funcţia

de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Despre post

Postul, adică ab�inerea liberă și conștientă, totală
sau partială, de la anumite alimente și băuturi, cu scop
religios-moral, este o practică existentă, în diferite forme, în
toate religiile vechi și noi ale omenirii. Astfel, egiptenii și
babilonienii practicau postul socotindu-l ca un mijloc eficace
pentru ispășirea păcatelor. Greco-romanii îl practicau dându-i
caracter atât igienic cât și religios. De exemplu, în cultul zei�ei
Ceres, postul era socotit ca un mijloc de câștigare a unor
puteri spirituale și se practica în riturile de pregătire și de
ini�iere în misterele cultului respectiv.

Celebrul medic al antichită�ii - Hipocrate, care a trăit
o viată foarte lungă, atribuia longevitatea sa postului, spunând
că niciodată nu s-a  ridicat de la masă sătul. De asemenea,
filosoful Pitagora învă�a adep�ilor săi asceza, în cadrul căreia
postul avea un rol fundamental.

Pentru budiștii și brahmanii de azi, postul este o
regulă de viată. Mahomedanii au și ei un post aspru și mare
numit Ramadan, în timpul căruia nu mănâncă nimic de la
răsăritul soarelui până la apus. În Vechiul Testament, postul
practicat de evrei era prescris prin poruncile date de
Dumnezeu lui Moise și celorlal�i profe�i; de pildă Dumnezeu
rânduiește prin Moise postul  în ziua Cură�irii sau Ispășirii – cei
mai râvnitori și zeloși posteau regulat câte două zile pe
săptămână, lunea și joia (Luca XVIII,12).

Domnul nostru Iisus Hristos a practicat taina postului,
postind 40 de zile, înainte de începutul activită�ii sale publice
(Matei VI,2) și a învă�at pe ucenicii Săi, atât prin cuvânt cât și
prin faptă, că postul trebuie înso�it de rugăciune. Sfin�ii

Apostoli și Sfin�ii Părin�i au practicat postul sco�ând în
eviden�ă valoarea lui duhovnicească, armă împotriva tuturor
lucrărilor rele.

De aceea Creștinismul a dat postului o însemnătate
mare în viaţa religioasă, făcând din el un act de virtute și
de cult, un mijloc de progres în viaţa spirituală, de luptă
împotriva patimilor și a faptelor și totodată un semn de
respect și de adorare adus lui Dumnezeu.

Consider că este necesar să accentuăm sensul
spiritual al postului și să subliniem faptul că postul adevărat
constă nu numai  în ab�inerea voluntară de la mâncare și
băutură, ci într-un efort permanent de a domina, cu spiritul și
cu voin�a, toate patimile și poftele, păcatele mai grele,
instinctele și plăcerile efemere, trecătoare, care îl depărtează
pe om de adevărata sa menire sau devenire.

Postul face parte din mijloacele de cultivare și
desăvârșire a sufletului, este practic un act de verificare a
credin�ei, un mijloc de alungare a for�elor malefice,
dăunătoare purită�ii spiritului uman, fiind o cale de înaintare
către cunoașterea lui Dumnezeu și înnoirea firii.

Pentru că ne aflăm la începutul Postului Mare, să-L
rugăm  cu credin�ă pe Bunul Dumnezeu să ne învrednicească
pe fiecare dintre noi să �inem acest Post spre iertarea
păcatelor, sănătate sufletească și trupească și mântuire!
Doamne ajută!

Pr. Vrăbiescu Constantin,

Parohia Gemenea-Brătuleşti

Sfânta noastră Biserică, în calitatea ei de păstrătoare și propovăduitoare a Cuvântului

Evangheliei, adică vestea cea bună, adusă în lume de Mântuitorul Iisus Hristos, recomandă practicarea

postului creștin ca o rânduială disciplinară care îndrumă via�a credincioșilor ei pe căile virtu�ii și ale

cinstirii lui Dumnezeu.
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Virozele respiratorii
Virozele specifice anotimpului rece nu trebuie tratate

neapărat cu antibiotice, pentru că virusurile nu cedează la
antibiotic. Răcelile de sezon nu înseamnă automat antibiotice.
Este adevărat că este foarte greu să scăpăm de ele. Astfel, un
adult are parte de două-cinci episoade de acest gen pe an, în
timp ce copiii sub 6 ani, de mult mai multe, cu afectarea căilor
respiratorii superioare. În faţa acestui atac al răcelilor, nu prea
avem multe soluţii. Dar nici nu trebuie să intrăm în panică,
deoarece un organism robust fabrică el însuşi anticorpi care îl
ajută să scape de atacul virusurilor şi, deci, de răceli. Pentru a
calma simptomele extrem de neplăcute, trebuie să ne adresăm
medicului de familie. 

Cauzele virozelor respiratorii sunt multiple, ţin de
pacient, dar sunt şi independente de acesta. Unul din factorii
care favorizează boala e stresul. Cu toţii ştim că, atunci când
cineva este obosit, suprasolicitat sau supărat, devine mai sensibil
şi mai predispus la răceli. Explicaţia constă în faptul că în aceste
condiţii se secretă aşa-numiţii hormoni de stres, care au un efect
inhibitor asupra sistemului imunitar.

Alimentaţia este un alt factor care poate avea un impact
negativ asupra sistemului imun. Aportul redus de vitamine şi
oligoelemente (în special zinc şi seleniu) din legume şi fructe,
combinat cu excesul de mâncare acidă (fast-food, conserve,
mezeluri, grăsimi animale saturate), favorizează producerea de
radicali liberi în organism. 

O altă cauză care favorizează apariţia virozelor
respiratorii este terenul alergic. La persoanele alergice întâlnim o
inflamaţie cronică la nivelul mucoaselor respiratorii. Pe acest
fond, orice virus poate să acţioneze mult mai uşor, iar evoluţia
infecţiei virale poate fi mai gravă. Îngrijorător este faptul că
numărul persoanelor alergice este în continuă creştere: după
unele statistici, 30-40% din populaţie este alergică, chiar dacă
mulţi nu ştiu. 

Independent de pacient, modificările climatice sunt cea
mai importantă cauză a declanşării infecţiilor virale. Cu toţii am
observat că trecerea de la temperaturi negative la temperaturi
pozitive se face brusc, de pe o zi pe alta. Această fluctuaţie a
temperaturii are impact negativ asupra organismului, pentru că
se adaptează destul de greu. În plus, temperaturile ridicate din
anotimpul rece stimulează dezvoltarea şi circulaţia virusurilor. În
mod normal, acest fenomen se petrece doar la schimbarea
anotimpurilor: toamnă - iarnă şi iarnă - primăvară. Din păcate,
sezonalitatea nu prea mai este valabilă la ora actuală; nu mai
avem toamnă şi nici primăvară. În aceste condiţii, sigur că
organismul şi sistemul imunitar se adaptează mai greu şi, de aici,
pot apărea probleme.

Virozele respiratorii sunt cauzate de mai multe tipuri de
virusuri; cele mai frecvent implicate sunt rinovirusurile şi
adenovirusurile, dar putem întâlni şi alţi agenţi virali. Din cauza
numărului mare de virusuri, în fiecare an pot apărea diverse
tipuri de viroze. De aceea, o persoană poate să se îmbolnăvească
de mai multe ori şi să aibă simptome diferite. Majoritatea
îmbolnăvirilor, mai ales la pacienţii care nu au alte probleme de
sănătate, evoluează fără complicaţii, chiar şi fără un tratament
deosebit.

O particularitate a virozelor din acest sezon este un
simptom chinuitor: tusea iritativă, prelungită. Acest lucru este
cauzat de faptul că infecţiile virale au ca zonă de atac laringele.
Tusea apare datorită inflamaţiei mucoasei laringiene şi este
caracteristic accesul de tuse seacă, prelungit şi care cedează greu

la medicaţia anti-inflamatoare.

Măsuri preventive

Ne putem feri de îmbolnăviri prin respectarea regulilor
elementare de igienă şi evitarea locurilor aglomerate, unde riscul
să existe persoane bolnave, care ne pot infecta, este mare.
Trebuie să ne spălăm pe mâini şi chiar pe faţă, în special în zona
nasului, dacă am intrat în contact fizic direct cu o persoană
bolnavă. Este util să folosim soluţii dezinfectante  după ce
călătorim cu mijloace de transport în comun, dacă atingem
clanţe, uşi, robinete sau alte obiecte ce sunt utilizate în comun.
De asemenea, trebuie evitat scărpinatul în nas sau introducerea
degetelor în gură (pentru a roade unghiile, de exemplu),
obiceiuri prin care virusurile pot ajunge mult mai uşor în
organism. Evitarea unor obiceiuri nesănătoase, care slăbesc
organismul, ne ajută să prevenim virozele (suprasolicitarea
mentală, emoţională sau fizică, evitarea fumatului, a consumului
de alcool în exces etc.). 

Exerciţiul fizic, mai ales cel efectuat în aer liber, are
efecte benefice asupra sistemului imun. Suplimentarea
alimentaţiei cu vitamine şi oligoelemente este foarte utilă în
lupta împotriva virusurilor. Şi echilibrul dintre starea de somn şi
veghe contribuie la buna funcţionare a sistemului imun, deci ar fi
bine să ne odihnim suficient. La fel de importantă este şi
prevenţia - să nu-i îmbolnăvim noi pe alţii, să nu răspândim
viroza, dacă ne-am îmbolnavit.

Tratamente eficiente

Pentru a scurta evoluţia bolii şi a preveni complicaţiile,
este foarte important repausul la pat, timp de câteva zile.
Întotdeauna când se aplică această măsură, viroza se vindecă
mult mai repede şi mai uşor. Expunerea la aerul rece şi
schimbările bruşte de temperatură (cald - rece şi invers)
favorizează dezvoltarea şi multiplicarea virusurilor. 

Se pot administra antitermice, antiinflamatoare,
siropuri pentru tuse. Un arsenal important în lupta cu virozele
este reprezentat de produsele stupului: propolis, păstură, miere
ca atare, lăptişor de matcă. Preparatele din plante joacă şi ele un
rol important în tratamentul virozelor. 

O metodă foarte bună şi foarte uşor de aplicat este
sudoraţia. Cunoscută din bătrâni, constă în forţarea transpiraţiei
prin administrarea de antiinflamatoare, prin consumul de
băuturi fierbinţi (infuzii de plante), prin cataplasme cu sare
încălzită sau o baie fierbinte, urmată de înfăşurarea într-o pătură
groasă, preferabil din lână. După 10-15 minute, timp în care
organismul transpiră puternic, pacientul trebuie schimbat cu
haine uscate şi continuă repausul la pat. Această metodă poate fi
aplicată de 2-3 ori pe zi.

În definiţia stării de sănătate sunt incluse toate cele trei
niveluri ale fiinţei umane: psihic-mental, emoţional şi fizic.
Pentru a ne putea păstra sănătatea şi a ne asigura funcţionarea
optimă a sistemului imunitar, toate aceste niveluri trebuie să fie
bine echilibrate - atât fiecare în parte, cât şi între ele. Ţinând cont
de acest principiu, pentru a ne feri de viroze, nu este suficient să
ne ocupăm doar de partea fizică a organismului. Este necesar să
fim mai calmi, mai iubitori şi mai iertători - atât cu propria
persoană, cât şi cu cei din jurul nostru.

Asistent medical comunitar - Cornelia Ionescu



Gazeta de VoineştiNr. 107 � februarie 2018

pagina 7

CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Paraschiv Denis-
Andrei
2. Vîrcescu Rareş-
Nicholas  

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Aprodu Mihail şi
Zmărăndescu Elena-Denisa
2. Cazacu Gheorghe-Gabriel şi Stemate
Maria-Nicoleta

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
23.01.2018 - 19.02.2018

DECESE

�1. �uţuianu Natalia
2. Popescu Maria 
3. Niţă Veronica 
4. Niculăescu Elisabeta 
5. Gheboianu ion 
6. Ponescu Petre 
7. Badea Constantin 

Dumnezeu  să-i odihnească!

Dăruire, abnegaţie şi curaj!
Începutul de an este de bun

augur pentru CS Koryo Voineşti. Am
avut deja două competiţii extrem de
importante care au scos în evidenţă
forma bună a sportivilor, semn că
perioada de antrenamente a fost bine
pusă la punct. Pentru acest lucru,
trebuie să mulţumim şi să scoatem în
evidenţă relaţia foarte bună pe care o
avem cu administraţia publică
voineşteană, reprezentată de domnul
primar Sandu Gabriel şi domnul
viceprimar Claudiu Popa, doi oameni cu
dragoste pentru sport, care creează
condiţii excelente pentru performanţă,
punând la dispozitia clubului o sală de
antrenament modernă.

Noul an competiţional a fost
deschis de Campionatul Judeţean de
Karate, care s-a desfăşurat sâmbătă, 11
februarie, la Sala Sporturilor din
Târgovişte. Au participat 150 de copii
reprezentând 7 cluburi dâmboviţene, iar
CS Koryo, cu cele 50 de medalii cucerite,
din care 22 de aur , 14 de argint şi 14 de
bronz, conduce detaşat în topul
cluburilor participante.

A doua mare competiţie
sportive, Cupa Masibo Petroşani, a avut
loc sâmbătă, 17 februarie, în localitatea
Baru, judeţul Hunedoara, şi a reunit la
start 450 de sportivi de la 29 de cluburi
din România, Ucraina şi Republica
Moldova. Luptând cu dăruire şi
abnegaţie, lotul CS Koryo, format din 14

sportivi, a reuşit o performanţă extraor-
dinară, aducând în visteria clubului 24
de medalii, din care 8 de aur, 7 de argint
şi 9 de bronz, la finalul competiţiei
ocupând un onorant loc VI, pe cluburi.

Mulţumim, de asemenea,
membrilor Fan Club Koryo - părinţii
sportivilor, care au fost alături de lot la
Petroşani.

Închei prin a mulţumi încă o
dată tuturor celor implicaţi în pregătirea
sportivilor - antrenori, instructori,
administraţiei publice voineştene, dar şi
părintilor pentru susţinerea financiară
şi, nu în ultimul rând, sponsorilor noştri.
Totodată, rugăm toate persoanele care
vor să ne ajute donând 2% din impozit
(Declaratia 230) să ne contacteze, iar pe
cele care doresc să se înscrie la cursurile
de karate le aşteptăm lunea şi
miercurea, între orele 17:00 – 18:30 la
Sala de sport a Liceului Agricol Voineti.

Viorel Marinoiu,

Preşedinte CS Koryo

Vine, vine primăvara…
Încet, dar sigur, primăvara o să-și intre în drepturi. Primul semn

al primăverii sunt cele două sărbători primordiale pentru toate doamnele și
domnișoarele, anume 1 Martie – când sărbătorim „Măr�ișorul” simbolul primăverii
şi 8 Martie - Ziua Femeii, când toate doamnele și domnișoarele primează. Cu
această ocazie, echipa locală de fotbal, Sportul Voinești, le urează un sincer La mul�i
ani!, sănătate și fericire alături de cei dragi.

Gata cu doamnele și domnișoarele, este rândul domnilor! Mai précis, în
jurul datei de 11 Martie, începe jocul cu balonul rotund, fotbalul. Cu o nouă tripletă
- Miri, Pi�u și Clon�oi, Sportul Voinești speră ca, la finalul sezonului, să promoveze în
Liga a 4-a. Sperăm să fi�i alături în continuare de echipă, să fi�i al 12-lea jucător.

Mul�umim celor care ne sunt alături şi ne sus�in. Mul�umim, de asemenea,
ini�iatorului noului obiectiv, domnul Popa Decebal, și celor care ne ajută în
îndeplinirea promovării în Liga a 4-a. Hai Voinești!

Vă oferim o gamă variată de produse: huse de scaune, flori naturale,
lumânări și buchete de nuntă, lumânări de botez, invita�ii, mărturii, artificii,

fum greu și ghea�ă carbonică, decora�iuni baloane, baloane cu heliu,
baloane personalizate. Tot ce ave�i nevoie pentru un eveniment reușit!

Relaţii la telefon 0728.521.792. 

AUTO SERVICE ADI ŞI CLAUDIU 
Am deschis depozit de materiale
de construcţii şi spălătorie auto
în satul Voineşti, str. Principală, 
nr. 126 (lângă magazinul PROFI).

Pentru comenzi şi informaţii,
apelaţi cu încredere numărul de

telefon 0727.122.007 - Bratu
Adrian.
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Noutăţi de… an nou!
Anul 2018 şi-a intrat hotărât în drepturi şi până “să ne

ştergem la ochi”, cum zice românul, a bifat două luni în
calendar… Viteza cu care se scurge timpul ne face să ne
gândim că cineva l-a pus pe “reprede-nainte”… Sau poate că
noi am ajuns să trăim sau, mai bine spus, să trecem prin viaţă,
călcând acceleraţia maşinăriei timpului… Nu putem şti… Am
tras această concluzie fiindcă mai ieri pregăteam, pentru
Gazetă, felicitarea de Crăciun, acum pregătim felicitarea de
Mărţişor, şi, culmea, zilele trecute aflarăm că a început şi
postul Paştelui… Să lăsăm, totuşi, timpul să-şi urmeze cursul lui
firesc (sau nu) şi să ne întoarcem la ale noastre.

Începutul acestui an a adus cu sine unele shimbări
importante pentru comunitatea în care trăim. Unul dintre
acestea este Regulamentul de organizare şi funcţionare a
cimitirelor din comuna Voineşti pe care l-am prezentat
detaliat în paginile acestei publicaţii şi despre care vom mai
discuta şi cu alte ocazii, până ce va fi priceput de fiecare
cetăţean în parte.

O altă schimbare de reală importanţă este aceea a
operatorului care va gestiona serviciile de apă şi canalizare de
la nivelul comunei noastre şi a politicii de funcţionare a
acestor servicii. Şi chiar dacă o echipă mixtă, formată din
angajaţi ai primăriei, reprezentanţi ai noului operator şi
operatorii de zonă, a trecut pe la fiecare dintre
dumneavoastră, pentru a reînnoi contractele de furnizare, am
să fac, totuşi, câteva precizări, ca să înţelegeţi mai bine această
schimbare.

Totul a pornit în anul 2017, când operatorul de la
acea vreme - Serviciul Public Judeţean de Alimentare  cu Apă
si Canalizare Dâmboviţa - a decis majorarea preţurilor la
serviciile de apă şi canalizare la nivelul întregului judeţ, pe
motive economico-financiare.  Domnul primar Sandu Gabriel a
reacţionat prompt la această decizie, nefiind de acord (pe
bună dreptate) cu majorările, pe care, de altfel, le-aţi suportat
fiecare dintre dumneavoastră în ultimele facturi de apă şi
canalizare. Au urmat o serie de demersuri către toate
instituţiile abilitate, în vederea scăderii sau cel puţin a păstrării
unor tarife decente pentru aceste servicii, demersuri rămase
fără soluţie favorabilă.

În luna ianuarie a acestui an, Serviciul Public Judeţean
de Alimentare  cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa ne atenţiona că
mai pot asigura furnizarea serviciilor numai până la data de
31.01. 2018, fiind necesar, în cazul în care nu se organizează
serviciu propriu de alimentare cu apă şi canalizare al comunei
Voineşti, să se delege gestiunea către  un operator autorizat .
Aşadar, ne-am văzut nevoiţi ca, într-un timp foarte scurt, să
găsim o soluţie urgentă şi fiablilă. A urmat munca pentru
identificarea unui operator autorizat care să poată prelua în
administrare, în cele mai avantajoase condiţii pentru comună,
serviciile de apă şi canalizare.

Prin Hotărârea Consiliului Local din data de
23 ianuarie 2018, s-a aprobat delegarea  de gestiune a
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei
Voineşti către SC APA CRIS INSTAL SRL, cu sediul în
I.L. Caragiale. Acest nou operator a acceptat propunerea
primarului şi a Consiliului Local de a presta către consumator
servicii de calitate la preţuri corecte. Aşadar, preţurile

practicate de către noul operator au fost stabilite la un
cuantum  de 3 lei/mc de apă şi 2 lei/mc canalizare, cu TVA
inclus. De asemenea, au fost preluaţi de către societatea
prestatoare şi toţi cei 13 angajaţi de la S.P.J.A.A.C. Dâmboviţa,
urmând ca fiecare dintre ei să-şi desfăşoare activitatea, ca şi
până în prezent, pe aceleaşi staţii şi zone.

Începând din data de 1 februarie, noul operator a
preluat efectiv sistemul de alimentare cu apă al comunei şi
sistemul de canalizare al satului Voineşti, demarând, totodată,
operaţiunea de semnare a contractelor individuale de
furnizare şi prestări servicii cu fiecare gospodărie în parte. Au
fost verificate apometrele şi instalaţiile fiecărei gospodării şi
au fost purtate discuţii cu fiecare beneficiar în parte. 

Dintre toate drepturile şi obligaţiile contractuale,
operatorul a ţinut să atragă atenţia asupra celor mai
importante aspecte.  Conform contractului în vigoare, orice
defecţiune survenită la instalaţiile de apă potabilă (scurgeri
necontrolate, defectare de apometre etc) trebuie declarate în
cel mai scurt timp, pentru remediere urgentă.  Nu se vor
accepta niciun fel de scuze privind neconcordanţele dintre
consumul de apă şi cantităţile facturate. De asemenea,
constatarea branşamentelor improvizate, nedeclarate sau
clandestine vor fi sancţionate conform legii, prin întocmirea de
dosare penale. Fac aceste precizări pentru evitarea disputelor
dintre furnizor şi utilizator, cu implicarea Primăriei sau
Consiliului Local cu rol de mediator.

Având în vedere preţul mai mult decât rezonabil (de
fapt cel mai mic din judeţ), considerăm că orice altă variantă
de a beneficia de aceste servicii, în afară de a se achita
consumul real, ar sfida cele mai elementare norme de bun
simţ.    

Facturarea serviciilor se va face lunar, iar
regularizarea consumului se va face prin citirea apometrelor la
interval de 3 (trei) luni.  Plata facturilor, în numerar, se va face
numai la casieria societăţii, aflată în sediul Primăriei, lângă
Biroul Notarial. Neplata la termen a facturilor va duce la
debranşarea imediată de la aceste utilităţi. Deci, rugămintea
noastră este aceea de a citi şi respecta cu stricteţe clauzele
contractuale.

Pentru o bună colaborare şi pentru rezolvarea
eventualelor probleme apărute în funcţionarea serviciului de
apă-canalizare, vă rugăm să aplelaţi cu încredere la urmă-
toarele date de contact: 
� Telefon casierie – 0720.207.087 – zilnic, între 09:00–17:00;
� Telefon sta�ie apă Voinești – 0720.207.088 – 24/24h;
� Telefon sta�ie apă Gemenea-Brătuleşti şi Onceşti –
0720.207.059 – 24/24h;
� Telefon sta�ie apă Izvoarele, Suduleni, Manga, Mânjina,
Lunca – 0720.207.058 – 24/24h;
� Telefon sistem canalizare – 0720.207.060 – 24/24h.

Închei cu convingerea că vom avea o colaborare
impecabilă. De asemenea, urez doamnelor şi domnişoaselor
din comuna noastră “O primăvară frumoasă şi La mulţi ani!”.

Viceprimar - Claudiu Popa


