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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
Raport de activitate luna martie 2018
Dragii mei,
Chiar dacă avem o primăvară capricioasă, cu
temperaturi sub 0° C, la nivelul Primăriei și Consiliului Local
Voineşti, activitatea a fost intensă. Aș putea spune că venirea
primăverii a însemnat pentru noi deschiderea proiectelor cu
finanare europeană și semnarea ordinelor de începere a
lucrărilor ce urmează a fi executate în perioada următoare.
Concret, despre ce este vorba:
- În satul Gemenea Brătulești, am început lucrările pentru
realizarea proiectului intitulat “Modernizare și reabilitare
centru de zi pentru copii”, investiie finanată cu fonduri
europene, prin Grupul de Aciune Locală (GAL) Valea Ialomiţei.
Lucrările vor fi finalizate în vara acestui an, copiii putând
beneficia de acest centru încă de la debutul anului școlar
2018-2019.
- Conform autorizatiei nr. 9/16.01.2018, a fost emis ordinul de
începere a lucrărilor pentru obiectivul “Modernizare prin
asfaltare a târgului existent în satul Voinești”, proiect finanat
cu fonduri europene (50% contribuie de la bugetul local),
realizat tot prin GAL Valea Ialomiţei. Termenul de execuie a
lucrărilor prevăzut în autorizatie este de 4 luni, dar cu
sigurană acestea vor fi finalizate în maximum 45 de zile.
- În data de 14.03.2018, în cadru festiv, a fost semnat
contractul de finanare pentru proiectul european
intitulat “Centru de zi pentru persoane vârstnice în
satul Manga, comuna Voinești”. Acesta va fi
finanat prin Programul Operaional Regional
(POR), Axa prioritară 8, cu o valoare totală de
1.597.397,88 lei, din care 1.537.582,31 lei - bani
europeni și 59.815,35 lei - contribuie din partea
bugetului local al comunei Voinești. Perioada de
implementare a proiectului va fi de 36 luni,
urmând ca, după finalizarea procedurii de achiziţie
publică pentru executare lucrări, să emitem
ordinul de începere a acestora.
- Continuăm lucrările de reabilitare, modernizare și
igienizare a dispensarelor medicilor de familie din
satul Voinești și satul Izvoarele. În maximum 30 de
zile, aceste lucrări vor fi finalizate, toi voineștenii
beneficiind astfel de servicii medicale de calitate,
în spaii moderne.
- După Paște, în jurul datei de 12 aprilie, vom emite
ordinul de începere a lucrărilor de modernizatre
prin asfaltarea a străzilor Valea Adâncă - în satul

Suduleni și străzile Gogești, Aldescu, Moruju, Morii și Bisericii
- în satul Voinești. Cu sigurană, în toamna acestui an, se va
circula pe asfalt, pe toate străzile principale ale comunei
noastre. În anii următori, vom asfalta și străzile secundare din
localitate.
- Împreună cu administraia judeeană, ne-am propus, în
cadrul unei întâlniri ce a avut loc la primăria comunei
noastre, în data de 19.03.2018, ca, printr-un contract de
asociere, să turnăm covor asfaltic și pe DC 150 (str. Poștei) de
la magazinul Unic până la podul peste râul Dâmbovia, ce face
legătura cu localitatea Cândești. Sperăm ca această lucrare să
o finalizăm tot în cursul acestui an.
În încheiere, vă doresc un Paște fericit, bucurii
alături de cei dragi, multă sănătate și împlinirea tuturor
dorinelor. Noi, cei din Primărie și Consiliul Local, ne vom ine
de treabă și vă promit că vei avea un an 2018 plin de surprize
plăcute. Este al 10-lea an de când suntem în slujba
dumneavoastră și va fi anul cu cele mai multe realizări.
AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră - Dănuţ Gabriel Sandu

Sărbători fericite
alături de cei dragi!
Să avei parte de
împăcare sufletească,
lumină în casă,
bucurie în inimă,
multă sănătate și putere
de muncă!
PAŞTE FERICIT!
Colectivul
Primăriei Voinești
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CODUL BUNELOR MANIERE
Cum se întreţine şi când se termină o conversaţie?
Despre ce vorbim în societate? În Europa, nu vei
trece drept un om cultivat dacă te vei limita la discuţia
despre vreme. În schimb, englezilor le-a intrat în sânge acest
subiect pe care-l abordează ori de câte ori se întâlnesc.
Conversaţia despre vreme are, să recunoaştem, anumite
avantaje. Este extrem de uşor de întreţinut, e agreabilă şi nu
riscă să ofenseze pe nimeni.
O mulţime de alte subiecte pot capta interesul a
doi sau mai mulţi invitaţi, uneori a întregii asistente: arta,
literatura, sportul - cu predilecţie fotbalul, situaţia politică
internă sau internaţională şi repercusiunile sale asupra
destinelor individuale, ultima carte aparută sau ultimul model
de maşină, călătoriile şi proiectele de vacanţă.
Cum se întreţine o conversaţie? Vom avea grijă să
nu-l plictisim pe interlocutorul nostru cu o temă de care
este străin. Dacă nu a citit cartea despre care am început
să vorbim, nu vom insista la infinit povestindu-i subiectul.
Ne vom rezuma la a face câteva observaţii pertinente,
recomandându-i-o cu căldură sau cu răceală, de la caz la
caz.
Este foarte neplăcut să te lansezi, de asemenea, în
comentarea ultimului film văzut pe ecrane, dacă n-ai
reţinut decât acţiunea. Te vei descurca foarte greu cu
formule de genul “El o iubeşte pe ea, dar ea l-a parasite”
sau “Frumos film! M-a impresionat până la lacrimi”. Este
important să te interesezi şi să reţii numele actorilor şi al
regizorului. Vei face o impresie excelentă şi toată lumea va
avea de câştigat.
De obicei, în orice societate, se ajunge şi la
anecdote. Să fim atenţi pentru că există riscul de a povesti
aceeaşi anecdotă aceloraşi persoane. O anecdotă amuzantă
poate să relaxeze conversaţia, cu condiţia să ştii când şi cum
s-o spui. Mai mult! Pentru a fi savurată de cei prezenţi,
anecdota trebuie să fie spusă cu mult talent şi fără... a uita
poanta! Unii au un talent deosebit de a plasa când trebuie
fraze de genul: “Acesta îmi sună ca istoria lui Oscar Wilde
care, invitat la un banchet... sau “I s-a întâmplat ceva
asemănător lui Mark Twain când...“. Este suficient ca
anecdotele să se ţină lanţ, antrenându-i pe toţi într-o
adevărată competiţie pe aceeaşi temă. Şi, deodată, vorbeşte
toată lumea, rumoarea este generală, iar conversaţia riscă să
moară. Este momentul în care societatea se împarte în
grupuri. Unii domni sunt dispuşi să asculte anecdotele
picante, de nepovestit în faţa doamnelor, dar un om bine
crescut se va abţine să spună anecdote decoltate. Oricât de
mult şi-ar cere scuze, oricât de mult haz ar avea, persoana
care le spune se compromite. Ni s-ar putea reproşa că unora
„le stă bine“, că sunt „irezistibili“ . Cu riscul de a părea rigizi,
nu suntem de acord cu vorbele tari într-o societate aleasă.
Pentru buna reuşita a petrecerii, conversaţia trebuie
să rămână antrenantă, iar o gazdă trebuie să ştie cum să
o facă - să intervină în dialogul dintre doi interlocutori dacă
este nevoie şi, uneori, să concilieze punctele de vedere
divergente. Un om care ştie să primească invitaţi nu va da
niciodată nimănui impresia că l-a invitat pentru a ului cu
propria lui cultură. Pentru toate recepţiile, Brillant Savarin a
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formulat o regulă demnă de a fi reţinută: „Să inviţi pe
cineva înseamnă să-i asiguri o stare plăcută pentru tot
timpul cât va rămâne sub acoperişul tău„.
Se spune că trebuie să părăseşti o petrecere în
momentul în care a ajuns în culmea strălucirii. Este cel mai
bun mod de a păstra despre ea o amintire plăcută.
Constatarea e valabilă şi când este vorba despre conversaţie.
Nu există subiect pe care să-l poţi epuiza şi tocmai în
aceasta constă farmecul lui. Problema încheierii unei
conversaţii - ceea ce echivalează cu terminarea petrecerii este foarte importantă. Ea depinde de musafiri, nu de gazdă.
Dar, din dorinţa de a participa în sfârşit şi ea la discuţii,
aceasta poate comite mai multe greşeli.
Prima greşeală: după ce a servit toate felurile de
mâncare şi toate băuturile, gazda ar vrea să se bucure de
invitaţii săi pentru a sta de vorbă liniştită şi trece la
„o curăţenie generală“, strânge tot, spală toate vasele,
scutută faţa de masă etc. - cu o ostentaţie de care nici măcar
nu e conştientă! În mod firesc, musafirii simt în acest
moment un semnal de plecare. Acum, tot gazda comite a
doua greşeală: încearcă cu orice preţ să-i reţină. Se simte
jignită, imploră, ascunde poşete, fulare... Chiar dacă dorinţa de
a pleca a invitaţilor nu era fermă, acum va deveni pur şi
simplu, din dorinţa omului ce se revoltă faţă de orice
constrângere.
Deci, cum trebuie procedat? Dacă suntem gazde şi
avem o masă festivă, cu invitaţi importanţi , ne vom mişca
foarte rar şi încet, dar eficient. Putem strânge tot ce este în
plus, putem schimba scrumierele, dar nu când vrem noi, ci
când se iveşte un moment prielnic şi nu în mijlocul unei
conversaţii pasionante. Să nu ne dorim în acel moment ca
totul să fie „pahar“. O casă deranjată în timpul unei petreceri
arată foarte bine. Mai avem la îndemână şi cealaltă soluţie,
pe care am mai amintit-o: să lăsăm musafirii să participe la
pregătirea mesei pentru desert şi cafea. Dacă gazda dă tonul
cu naturaleţe, nimeni nu se va simţi jignit şi vom observa
că să fii gazdă nu este o corvoadă, ci o plăcere. Bineinţeles
când nu e vorba de o reuniune pretenţioasă! În acest caz,
trebuie să apelăm la un ajutor din afară. Putem, de pildă, să
chemăm femeia care ne ajută la curăţenie pentru a spăla
vasele şi a ne fi de folos la bucătarie. Nu este exagerat să
angajăm doi chelneri calificaţi, care vor face îndatoririle
gazdei să fie foarte uşoare. În ambele cazuri, musafirii vor da
acestor persoane mici sume de bani (dar, nu prea mici).
Celelalte greşeli care pot strica o reuniune reuşită
sunt comise de invitaţi. A-ţi anunţa dorinţa de a pleca cu
voce tare şi ţinând morţiş să-ţi iei rămas bun de la toată
lumea, când vezi că toţi se simt foarte bine, este de
neiertat. Să te retragi discret, să pleci neobservat,
transmiţând toate cele bune tuturor prin amfitrion este
formula ideală. La fel de neplăcut este să insişti cu tot
dinadinsul să se prelungească petrecerea, chiar dacă simţi că
toţi ar dori să fie acasă în pat, să se odihnească în sfârşt.
S-ar putea să ai succes, să se rămână peste limită, dar
amintirea acelei nopţi pierdute va provoca multă vreme
coşmaruri tuturor, inclusiv gazdei.
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SIMULAREA EVALUĂRII NAIONALE
O componentă foarte importantă a educaiei este
aceea a evaluării. Nu putem ajunge la rezultate bune dacă ne
axăm doar pe o predare de calitate, neglijând evaluarea
consecventă și serioasă. În absena ei, elevul însuși nu resimte
o motivaie suficient de puternică de a se pregăti și are
impresia că eforturile sale nu au finalitate. În felul acesta, apar
dezinteresul, oboseala fără motiv, descurajarea, amânarea,
lipsa unui ideal. Tendina actuala, la nivel naional și
internaional, este aceea de a menine alert interesul copilului,
nu doar printr-o predare inovativă și serioasă, ci și printr-un
sistem continuu de evaluare.
În acest context, Simularea Examenului de Evaluare
Naională, desfășurată în săptămâna 5-9 martie 2018, în
Școlile Gimnaziale arondate Liceului Tehnologic Voinești, a
avut un rol reglator și motivaional. Elevii, profesorii şi părinţii
au identificat nivelul de pregătire atins până la acest moment
pentru ca, ulterior, să se poată stabili măsuri remediale
adecvate, în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor din
clasa a VIII-a. În acest sens, se va realiza analiza rezultatelor
elevilor la nivelul fiecărei clase, prin discuii individuale cu
elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședine cu părinii, în vederea
adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătăirea
performanelor școlare.
La simulare au fost înscriși 45 de elevi, dintre care au
fost prezeni 43 la disciplina Limba și literatura română și 44 la
disciplina Matematică. Promovabilitatea la nivelul tuturor

școlilor gimnaziale arondate Liceului Tehnologic Voinești a fost
de 60,47% la Limba română și 20,45% la Matematică. Iată
statistica rezultatelor pe școli:
1. Școala Gimnazială Voinești: 84,21% - Limba şi literatura
română şi 36,84% - Matematică
2. Școala Gimnazială Suduleni: 54.55% - Limba şi literatura
română şi 8.33% - Matematică
3. Școala Gimnazială Gemenea-Brătulești: 30.77% - Limba şi
literatura română şi 7.69% - Matematică
Așa cum se observă din statistică, rezultatele sunt
nesatisfăcătoare, mai ales la matematică, unde procentele de
promovare sunt îngrijorătoare. Este clar că trebuie să ne
mobilizăm toi: elevi, profesori, părini, astfel încât rezultatele
să fie semnificativ mai bune la examenul din vară. Se vor
desfășura, în continuare, în fiecare școală, consultaii la
disciplinele de examen în vederea unei mai bune însușiri a
materiei de către elevi, după programul cunoscut deja din
semestrul I. Rugăm părinii să monitorizeze prezena copiilor
la acest program de consultaii care este în beneficiul lor.
Sperăm ca, printr-un efort susinut din partea tuturor
actorilor actului educaional și printr-o colaborare reală
școală-familie, să reușim să ne clasăm printre locurile
onorante la examenul din vară.
Director adjunct - Prof. Comănescu Gabriela

Obiectiv îndeplinit! 38 de medalii
la Campionatul Naional de Karate Shito Ryu!
Duminică, 18 martie 2018, la Complexul Olimpic
Izvorani, a avut loc Campionatul Naional de Karate Shto Ryu,
unde au participat 384 de sportivi de la 19 cluburi de karate
Shito Ryu din toată ara. CS Koryo a fost reprezentat la această
prestigioasă competiie naţională de un lot format din 29 de
sportivi și 4 echipe, reușind o performană extraordinară,
demnă de sutele de ore de muncă precum și de interesul pe
care administraia publică voineșteană îl manifestă faă de
sportul numit karate. 20 de titluri de campion naional, 8 titluri
de vicecampion naional și 10 medalii de bronz au îmbogăit
panoplia de titluri și medalii a clubului.
La obinerea acestei performane și-au adus
contribuia toate seciile CS Koryo, respective: București instructor Olteanu Andreea, Târgoviște, Raciu și Gura Suii instructor Marinoiu Andrei și Voinești - antrenor Viorel Marinoiu,
care a coordonat întreaga activitate a seciilor clubului.
Cu acordul dumneavoastră, al cititorilor, am să
enumăr acum sportivii Seciei Voinești, care au participat la
Campionatul Naional și medaliile obinute :
 Locul I și titlul de campion naional: Oprescu Bogdan,
Costanzo Isabella, Mocanu Anastasia, Ungureanu Stefania ,
Nedelcu Georgiana, echipa de fete kata CII (Flutar Georgiana,
Mocanu Anastasia, Ungureanu Stefania) , echipa de băiei kata
CIII (Stoian Denis,Corcoveanu Andi, Dincă Fabian)
 Locul II și titlul de vicecampion national: Flutar Georgiana,

Arsenescu Mihai
 Locul III medalie de bronz: Dinișor Delia, Dincă
Fabian,Stoian Denis, Antone Mario.
Urmează acum o perioadă intensă de pregătire
pentru participarea la Campionatul European de Karate Shito
Ryu, care se va desfășura în luna iunie, în orașul Lanciano din
Italia. Avem programate câteva competiii de pregătire, dar și
două stagii, unul la nivel de club, într-o locaie din Râmnicu
Vâlcea, și unul în perioada 24 – 25 martie la Izvorani, cu Shihan
Miguel Fernandez Vazquez, unde sperăm să acumulăm cunoștintele necesare participării cu succes la competiiile viitoare.
Viorel Marinoiu - Președinte CS Koryo

pagina 3

Gazeta de Voineşti

Nr. 108  martie 2018

Rolul educaţiei în familie. “Cei şapte ani de-acasă”!
Educaţia este un fenomen socio-uman care
asigură transmiterea acumulărilor teoretice (informaţiilor) şi
practice (abilităţilor) obţinute de omenire de-a lungul
evoluţiei social-istorice tinerelor generaţii, formându-se
personalitatea necesară desfăşurării de activităţi în plan
social. Prin intermediul familiei, se realizează cel mai
important “produs”- omul pregătit şi creativ, factorul
esenţial al dinamizării progresului şi dezvoltării societăţii.
Educaţia nu presupune numai pregătire şcolară, ci este un
flux continuu de influenţe modelatoare şi transformatoare
exercitate pe tot parcursul vieţii individului, rolul
determinant avându-l familia.
Una dintre cele mai importante funcţii ale unei familii
constă în educarea şi formarea tinerilor în vederea integrării
lor optime în viaţa şi activitatea socială. Părinţii exercită direct
sau indirect influenţe educativ-formative, educaţional modelatorii asupra copiilor. Climatul educaţional familial lasă o
amprentă destul de marcantă întregii personalităţi a copilului.
Acest climat, care poate fi atât pozitiv cât şi negativ, se
interpune ca un filtru între influenţele educative exercitate de
părinţi şi achiziţiile comportamentale realizate la nivelul
personalităţii copilului.
Educaţia primită în primii ani de viaţă, mai poartă şi
denumirea de “cei şapte ani de-acasă” şi depinde de câţiva
factori: relaţia afectivă dintre copii şi părinţi, specificul de
dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe
care le transmite copilului. Prin lipsa celor „şapte ani de
acasă”, oamenii etichetează pe aceia care se prezintă într-o
formă nemodelată, aprecierile făcându-se asupra formei şi
asupra fondului omenesc. În această categorie sunt introduşi
cei neglijenţi în vestimentaţie, cei lipsiţi de atitudini
politicoase, cei ce nu ştiu să se comporte adecvat la masă,
adică cei stângaci sau dezordonaţi în obiceiuri. În aceste
cazuri, aprecierea este oarecum greşită şi pur formală. În
realitate, trebuie consideraţi ca “lipsiţi de cei şapte ani de
acasă” cei care în copilărie nu s-au dezvoltat din punct de
vedere psihic şi nu au o comportare firească în viaţă. Educaţia
trebuie să urmărească, pe lângă obiective, să facă din fiecare
copil un adolescent politicos şi responsabil.
În mod normal, psihicul unui copil este influenţat de
condiţiile lui de viaţă şi de educaţia primită în casa părintească.
Drept urmare, exemplele bune din viaţa familială vor influenţa
în mare măsură comportarea lui psihică. Educaţia copilului
trebuie să fie astfel orientată, încât el, însuşindu-şi modurile
de acţiune ale părinţilor, să se călăuzească după ele în practică.
Părinţii trebuie să vegheze pentru ca propriii copii să capete un
ansamblu de trăsături morale si intelectuale necesare formării
unei personalitaţi superioare. Educarea lor trebuie să fie
dirijată spre obţinerea modificărilor de caracter favorabile
unei comportări superioare individuale şi sociale. De aceea,
părinţii trebuie să lupte pentru ca orizontul moral şi
intelectual al copilului să fie în continuădezvoltare.
Copilul nu trebuie considerat ca o statuie de bronz
care are un loc fixat, din care nu mai poate fi schimbată, el
trebuie să fie activ si adaptabil, iar părinţii au datoria

permanentă de a-l face să progreseze, să se perfecţioneze şi
să-şi mărească mereu valoarea umană. Formarea
personalităţii la copil este dependentă de inteligenţa lui, de
gusturile şi elanurile lui, de instructajul primit anterior. De
asemenea, o componentă a personalităţii unde părinţii pot
intervene, şi este de dorit să o facă, este caracterul. Caracterul
reprezintă atitudinea omului fată de realităţile întâlnite în
viaţă, privind însuşirea permanentă şi persistentă a unui fel de
a fi, caracterizat prin purtare cinstită, corectitudine psihică şi
voinţă fermă. Acest fel de manifestare trebuie să fie însuşit de
copil încă din perioada preşcolară, când trebuie să se înceapă
pregătirea lui pentru a avea o comportare civilizată.
Nu trebuie să se confunde caracterul cu
temperamentul, deşi între ele există legături şi ele se pot
influenţa reciproc. Nici caracterul şi nici temperamentul unui
copil nu se naşte vicios sau demn, curajos, vanitos, ipocrit, dar
poate deveni aşa pe parcursul vieţii. Cu alte cuvinte, mediul dă
formare definitivă a omului, după cum şi el influenţează
mediul, educaţia influenţând în mod covârşitor formarea
caracterului unui copil. Pentru a aprecia la justa valoare
caracterul unui copil, trebuie să-l apreciem după atitudinea lui
faţă de munca şcolară, faţă de membrii familiei, faţă de
persoana lui.
Copilul care este lipsit de caracter, dispreţuieşte
munca, este leneş şi lipsit de spirit de iniţiativă, prezintă o
înclinaţie spre o muncă de rutină, nu este loial faţă de prieteni.
Copilul cu caracter bun este modest şi politicos cu oamenii cu
care vine în contact, are o comportare prietenoasă cu cei din
jurul său, este corect în relaţiile cu ceilalţi copii, nu se îmbracă
extravagant, este manierat şi în vorbire nu foloseşte fraze
răsunătoare. Modestia lui nu-l împiedică să fie autocritic şi
foarte pretenţios faţă de sine însuşi. Are încredere în forţele lui
proprii. Nu umileşte pe nimeni, totuşi trăieşte într-o
independenţă raţională. Un copil cu un caracter frumos nu
respinge contactul cu alţi oameni, judecă si acceptă sfaturile şi
îndrumările pe care le consideră folositoare.
Copilul cu un caracter defectuos este înfumurat,
trufaş, arogant, dispreţuitor faţă de colegii săi, are o
autoapreciere exagerată, nu suportă contraziceri, evită
sarcinile, este un negativist. De obicei, încăpăţânarea unui
preşcolar este un capriciu al copilului alintat, crescut într-o
atmosferă de adoraţie.
Aşadar, un colectiv familial bine închegat are o mare
influenţă în formarea caracterului. Copilul nu este influenţat
atât de sfaturile, cât de exemplele pe care le constată în
familia sa. El este mai influenţat de ceea ce vede, decât de
ceea ce i se spune. O morală plicticoasă mai mult dăunează
decât foloseşte. De aceea, oferă-i exemplul personal şi
învaţă-l să se poarte frumos, stabileşte limite în
comportamentul lui, comunică cât mai mult cu el, învaţă-l să
iubească natura, lasă-l să se bucure de copilărie, învaţă-l
să-şi exprime emoţiile şi bucuriile, învaţă-l să spună mereu
adevărul şi petrece cât mai mult timp cu el.
Prof. Arsene Carmen

Vând teren 2.500 mp, livadă + casă bătrânească în satul Gemenea-Brătulești, str. Principală (DN72A),
zona magazin “Ciprian”. Informaii suplimentare la telefon: 0727.714.700.
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Învierea Domnului, sărbătoarea sufletului!
Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a
creștinismului. Este o sărbătoare a bucuriei depline, a luminii
divine, a comuniunii, a sufletului. Numim sărbătoarea de azi
Paști, după cuvântul care în vechiul grai evreiesc însemnă
trecere, fiindcă aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus, la
început, lumea dintru nefiina întru fiină. În noaptea
Învierii,creștinii se bucură de o stare sufletească deosebită, de
o părtășie specială cu semenii și cu Dumnezeu.
Învierea este bucuria sufletului care nu e nici
trecătoare, nici nedeplină. De aceea, în noaptea Învierii nimeni
nu ar trebui să fie trist. Nimeni nu ar trebui să plângă. Căci
toate motivele de întristare apar acum fără însemnătate, faă
de biruina asupra morii.
Învăătura centrală și fundamentul de susinere al
religiei creștine este, fără îndoială, Învierea Domnului. De
aceea, Apostolul Pavel spune: „Dacă Hristos n-a înviat,
zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și
credina voastră“ (I Cor. 15, 14). Fără Înviere n-ar fi fost nici
altar, nici preoi, nici credină, iar botezul nu ar fi avut nici o
semnificaie.
Mare taină este această dogmă, cu greu se poate
pătrunde în înelesurile adânci ale Învierii. „Judecai voi singuri
dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai
mult decât de Dumnezeu: noi nu putem să nu vorbim despre
ceea ce am văzut și am auzit. Dumnezeul părinilor noştri a
înviat pe Iisus pe care voi l-ai omorât, spânzurându-L pe lemn.
Noi suntem martorii acestor lucruri“ (F. Ap.). Așa le răspundea
apostolii membrilor tribunalului evreiesc de atunci.
Cu greu au îneles ucenicii lui Hristos, deși, unii dintre
aceștia, au fost martori oculari la eveniment. Cu o și mai mare
greutate au pătruns în tainele dogmei cei care au primit darul
iubirii și au văzut Învierea cu “ochii credinei”. Majoritatea
creștinilor acceptă taina Învierii, l-au primit pe Iisus ca
mântuitor personal, dar puini sunt cei care și vieuiesc
creștinește, care îl iau drept model în viaă pe Hristos.
Or, Învierea este, fără doar și poate, un fapt istoric,
real și irevocabil, o sigurană absolută a creștinilor că Iisus a
murit, luând cu el păcatele lumii, a înviat și este în Ceruri de-a

COVOR DE FLORI
Cum, Dumnezeu n-avea rival
(Că nu erau ali creatori)
A vrut să fie original
Și-mpătimit a tapetat
Pământul cel recent creat
Cu un covor de-nmiresmate flori.
Și stai în loc ca interzis
Sorbindu-le a lor culori
Cum nu credeai măcar în vis
Să afli tu așa minuni
Cu-al lor parfum ce în genunchi
Mai poi afla, plin de fiori.
Și când le vezi unduitoare
La orice mică adiere

dreapta Tatălui, Învierea devenind temelia de nezdruncinat,
piatra de temelie a unei noi concepii despre lume și viaă,
sâmburele viu din care s-a născut uriașul copac al creștinătăii
în lume.
Redescoperirea și retrăirea de către fiecare generaie
de oameni a acestui fapt colosal și irevocabil al Învierii
Domnului explică durata creștinătăii de acum două mii de ani
și până astăzi și care va dura până la sfârșitul veacurilor.
Dar, Învierea Domnului nu este numai un adevăr
irevocabil. El este totodată “un semn al semnelor lui
Dumnezeu“ tot atât de real în faa lumii întregi. Cu alte
cuvinte, Învierea este semnul puternic, evident și clar pentru
toi, că Dumnezeu cel viu a intervenit în iconomia și istoria
omenirii.
Învierea Domnului este modelul și fora învierii
tuturor oamenilor, la a doua venire a Sa: “Eu sunt Învierea și
viaa, în adevăr, a zis El” (In, 11, 25). Învierea face referiri nu
numai la fiina umană, ci este vorba de toată creaia lui
Dumnezeu: „Iată, Eu toate le fac noi…, și va fi un cer nou și un
pământ nou“, zice Mântuitorul.
Învierea Domnului ne dăruiește, pe de o parte, o
victorie asupra păcatului, pe de altă parte, o biruină asupra
morii însăși. Mai mult, această mare taină ne aduce la o stare
harică de trăire cu Dumnezeu care este fără de păcat și fără de
moarte. Cu Hristos, noi pășim în veșnicie!
Așadar, Învierea Domnului este, prin excelenă, actul
îndumnezeirii naturii noastre omenești și al participării
trupului nostru trecător la bunurile veșnice, mai presus de fire,
o călătorie în lumina lăuntrică a sufletelor noastre, iar în
viziunea unor părini ai Bisericii nu e altceva decât “o trăire a
luminii dumnezeiești și o pregustare a Împărăiei Cerurilor, o
transfigurare anticipată”. Este acel «faă către faă» îndreptat
spre eternitate, când “Dumnezeu coboară în suflet, iar sufletul
urcă la Dumnezeu”.
Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă tuturor
sănătate, pace în suflete și bucurii depline!
Preot Stroe Mihail Alin - Parohia Gemenea Oncești

Râzând cu-a lor petale-n soare
Te-apucă-așa o nostalgie
Și-ai vrea să ai viei o mie
Să poi sorbi a lor placer.
Că Sfântul nostru Creator
A vrut pe veci să ne uimească
Și-n tot acest imens covor
A pus doar flori de neuitat
Să nu le pierzi din gând vreodat
Fiina să i-o fericească.
Pe loc, una îi este dragă
Și zici că n-o mai poi uita
Cât îi va fi viaa-ntreagă
Dar, vezi o alta mai frumoasă
Și-ai vrea s-o iei la tine-acasă
Să-i fie fericirea ta.

Și-s toate-n tot un curcubeu
De rar parfum și de culoare
Cum n-am cuvinte să spun eu
Și-i pun în suflet doruri grele
Ce-n ochi aprind nestinse stele
Și-n inimă înfiorare.
Și-atunci când va fi ca să mori
Când viaa ta se va sfârși
Vei fi acoperit de flori
Ce te-mbătau cu-al lor parfum
Pe efemerul vieii drum
Și sufletu-i plecat la cer
Va mai simi al lor mister
Și va zâmbi.
 Zali Sacagiu_Voinești
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Copiii ai căror părini sunt plecai la muncă
în străinătate sunt verificai periodic de autorităi
Părinii sunt obligai să notifice autorităile când pleacă la muncă în afara ării
Conform Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 privind
aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și
îngrijire a copilului cu părini plecai la muncă în străinătate și
serviciilor de care aceștia pot beneficia, Servicul public de
asistenă socială (SPAS) se ocupă acum de monitorizarea
creșterii și îngrijirii copiilor care au părinii plecai la muncă în
străinătate.
În acest sens, reprezentanii SPAS fac vizite la
domiciliul copiilor care au ambii părini plecai și la cei cu unic
susinător plecat. În principal, aceștia verifică dacă părinii
plecai în străinătate au desemnat o rudă care să se ocupe de
întreinerea copilului și dacă aceasta îndeplinește condiiile
necesare impuse de lege. De asemenea, se fac vizite și la
domiciliul copiilor care au un singur părinte plecat și la copiii
care revin în ară după cel puin un an petrecut peste granie
alături de părini.
Dacă se constată că nicio rudă n-a fost desemnată de
instană pentru a avea grijă de copil, persoana care se ocupă
de acest lucru este informată că acela care ia un copil pentru
a-l îngriji sau proteja temporar, până la stabilirea unei măsuri
de protecie în condiiile legii, are obligaia de a-l întreine și,
în termen de 48 de ore, de a anuna autoritatea administraiei
publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul sau
domiciliul așa cum prevede Legea 272/2004, privind protecia
și promovarea drepturilor copilului.
Conform Hotărârii de Guvern, persoana care crește și
îngrijeşte un copil cu părinte/părini plecat/plecai la muncă în
străinătate are obligaia de a pune la dispoziia Serviciului
public de asistenă socială toate datele și informaiile pe care
le deine cu privire la adresa la care pot fi contactai părinii în
străinatate și de a face dovada că menine legătura cu aceștia.
În primele șase luni, reprezentanii SPAS fac vizite o
dată la două luni la domiciliul rudei desemnate să aibă grijă de
copil. Aceștia oferă informaii și consiliere cu privire la
răspunderea pentru creșterea și îngrijirea copilului și, ulterior,
fac vizite semestrial.
În funcie de rezultatele raportului întocmit de către
reprezentanii SPAS, autorităile pot să ia anumite măsuri,
după cum urmează:
- dacă există suspiciuni de afectare a stării emoionale a
copilului, reprezentantul SPAS cere sprijinul unui psiholog
pentru includerea într-un program de consiliere psihologică;
- dacă se constată degradarea sănătăii copilului,
reprezentanii SPAS contactează medicul de familie și solicită
sprijinul acestuia pentru verificări medicale;
- dacă se constată afilierea copilului la un grup de prieteni cu
comportament infracional, reprezentantul SPAS cere sprijinul
Direciei Generale de Asistenă Socială și Protecia Copilului și
informează poliia și școala la care acesta este înscris;
- dacă reprezentantul SPAS are suspiciuni că există situaii de
abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta trebuie să sesizeze
de îndată Direcia Generală de Asistenă Socială și Protecia
Copilului.
Părinii care pleacă la muncă în străinătate și își lasă
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copiii acasă trebuie să notifice autorităile cu cel puţin 40 de
zile înainte de a părăsi ara. Prin notificare trebuie desemnată,
în mod obligatoriu, o persoana care să se ocupe de
întreinerea copilului atât timp cât părinii sunt plecai, iar
aceasta trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă cel
puin 18 ani și să poată să asigure condiiile necesare pentru
creșterea și îngrijirea copilului.
Asisteni sociali,
Banu Simona
Liescu Monica

SISTEME DE CULTURĂ
LA MĂR
Realizator, Adrian Erculescu
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BULETIN DE AVERTIZARE
Pentru combaterea larvelor
hibernante ale păduchelui din San Jose
(Quadraspidiotus perniciosus) și a
ouălelor hibernante ale afidelor și
acarienilor, vă recomandăm efectuarea
unui tratament, în perioada de repaus
vegetativ, cu unul din produsele de mai
jos, când se întrunesc condiiile optime de
temperatură.
Pentru MĂR
1. Confidor Oil SC 004 – 22,5 l/ha (1,5%)
2. Nuprid Oil 004 CE – 22,5 l/ha (1,5%)
Pentru sâmburoase (prun, cireș)
1. Confidor Oil SC 004 – 15,0 l/ha (1,5%)
2. Nuprid Oil 004 CE – 15,0 l/ha (1,5%)
Dozele la hectar sunt calculate la un volum
de apă de 1.500 l pentru măr şi 1.000 l
pentru sâmburoase. Tratamentul se aplică
pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi
peste 6°C, prin îmbăierea pomilor.
Cerine obligatorii pentru fermieri:
- să întocmească registrul de evidenă al
tratamentelor;

- să păstreze facturile, avizele, bonurile de
casă;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și
doar în scopul pentru care acestea au fost
omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instruciunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în
zonele cu protecie a resurselor de apă, în
zonele de protecie sanitară și ecologică și
în alte zone protejate, stabilite în condiiile
legii;
- spaiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit
de lumină, caldură și umiditate excesivă,
separat de alte materiale (furaje, alimente) şi să fie prevăzut cu rafturi pentru
produse;
- produsele trebuie să se păstreze în
ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au
predat ambalajele goale (după ce au fost
clătite de trei ori);
Întocmit, ing. Șerban Victoria

VICTORIE ÎN DERBY !
Duminică de iarnă târzie, dar
duminică de fotbal... Este vorba despre cel
mai important meci al seriei a V-a NordDâmbovia, derby-ul local dintre Sportul
Voinești, în calitate de gazdă și lider al
seriei, și Voina Tătărani, locul III al seriei.
O ploaie rece dă tonul începutului de meci. În deschidere, juniorii de la
Sportul Voinești reușesc să-i învingă cu
5-4 pe cei de la Voina Tătărani, după ce
au întors scorul de la 2-4, reușind astfel a
șasea victorie consecutivă sub bagheta
subsemnatului.
Și vine ora de începere a derbyului. Spectatori - peste așteptări, inând
cont de vremea rece de afară. Oficialităile
locale, domnul primar Sandu Gabriel și
domnul viceprimar Popa Claudiu - din
partea gazdelor și domnul primar Pătru
Constantin și viceprimar Cîrstina Ion din
Tătărani - din partea oaspeilor.
Nici nu s-a fluierat bine
începerea partidei, că oaspeii reușesc un
gol spectaculos, cu un șut de la 25 m,
1-0. Jocul se încinge la valoarea
așteptărilor. Cei din Voinești, sub comanda
lui Adrian Oprea (la primul meci ca
antrenor al echipei) se așează bine în
teren și reușesc să egaleze în minutul 26,
prin Mirel Matei, cu un șut plasat în colul
lung. La pauză scorul este egal 1-1.

După pauză, elevii lui Adi Oprea
ies mult mai motivai și reușesc să preia
conducerea prin magicianul echipei,
Cernat. Scor 2-1. Începe să se
adeverească pronosticul domnului
primar Sandu Gabriel – “1 solist” pentru
Voinești. Ca și confirmare, Călinescu Sorin
înscrie pentru 3-1 . În final, oaspeii
reușesc să mai reducă din diferenă, 3-2,
dar finalul era deja aproape.
Echipa Sportul Voinești a
evoluat în următoarea componenă:
Zgâmbău Marian, Ioja Daniel, Oprea Iosif,
Popa Bogdan, Ungureanu Lucian,
Iamandache Traian ,,Ciubuc”, Cernat
Vasile, Călinescu Sorin, Sandu Iulian,,Piu”,
Matei Mirel și Moraru Marius “Clonoi”.
Pe banca suspinelor a fost “Legiunea din
Mănești”: Ana Aron, Stan Bogdan
(accidentat), Niă Alexandru, Manea
Marius, Pană Marius și veteranul echipei
Dumitru Ciortan “OFU”.
Echipa tehnică, condusă de
Adrian Oprea și Popa Decebal, a reușit
astfel o victorie deosebit de importantă
pentru meninerea poziiei în Liga a V-a și
pentru
îndeplinirea
obiectivului:
accederea în Liga a IV-a. Felicitări, băiei, și
la cât mai multe victorii!

STARE CIVILĂ
19.02.2018 - 21.03.2018

NĂSCUŢI
1. .Vişan KevinAndreas

Îi dorim viaţă
lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Marica Constantin și
Pătru Adina-Elena

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE



1. Ponescu Petre
2. Dumitraşcu Elena
3. Dojană Liviu
4. Ana Elena
5. Magdalena Victoria
6. Bratu Vasile
7. Dumitrescu Nicolae-Teodor
8. Dumitrescu Ion
9. Duţă Toma

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
Nu ezitati să ne contactaţi pentru
rezolvarea oricărei probleme legate
de administraţia locală.

 Lorin Bolbose
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Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne
lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre înelegere, credinţă
şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea
tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim celor dragi
din căldura sufletelor noastre. Sărbători Fericite!
Echipa managerială a Liceului Tehnologic Voinești

INFORMAII PE SCURT
Taxa de habitat.
Începând cu luna decembrie a anului 2017, a fost
reintrodusă taxa de habitat în facturile emise de către
SC Electrica Furnizare SA. În acest sens, toate facturile emise
pe N.L.C. (număr loc consum), indiferent dacă gospodăriile
sunt locuite sau nu, conin și taxa de habitat integrală (21 lei).
Scopul acestei aciuni a fost acela de actualizare a bazei de
date și introducerea la plată a gospodăriilor scutite, care au
devenit locuibile între timp.
Venim cu rugămintea ca fiecare dintre dumneavoastră
să verificai corectitudinea datelor din facturi, iar acolo unde se
impun modificări (scutiri/reduceri taxă de habitat) să vă
adresai urgent Primăriei, prin compartiment Ghișeu unic,
pentru informaii suplimentare. Dosarele depuse vor conine
o cerere-tip (completată la ghișeu), copii după facturi și
documentele de identitate.
Facem precizarea că scutirea sau reducerea taxei de
habitat nu se aplică retroactive (sumele de pe facturile emise
vor fi achitate integral), iar modificările vor intra în vigoare cu
factura emisă în luna următoare depunerii dosarului. Dosarele
vor fi înaintate către SC Electrica SA în data de 15 ale fiecărei
luni (Ex: pentru o documentaie depusă în perioada 15 martie
- 15 aprilie, scutirea va intra în vigoare începând cu factura din
luna mai).
Șanurile.
În urma căderilor însemnate de precipitaii de la
jumătatea lunii martie, mai multe gospodării din comuna
Voinești au fost inundate. Cauza principală a fost colmaterea
șanturilor de captarea a apelor pluviale. Pentru drenarea apei,
a fost nevoie de intervenia utilajelor din dotarea Primăriei și
dezafectarea mai multor podee amplasate necorespunzător.
Vă facem cunoscut faptul că fiecare dintre
dumneavoastră avei obligaia de a vă întreine șanturile și
podeele, atât din dreptul gospodăriilor cât și al
celorlalte proprietăi. De asemenea, șanurile și podeele
construite trebuie să aibă capacitatea de a prelua întregul
volum de apă din amonte, fără a bloca în vreun fel cursul.
În perioada imediat următoare, vor avea loc
aciuni de identificare a șanurilor sau podeelor cu probleme
(borduri sau capete de pod căzute în albie, cofraje
nedezafectate, tuburi cu diametrul sub 1m) și desfiinarea
acestora, pe loc, fără despăgubiri.

Utilităile.
După cum ai fost informai în paginile Gazetei, la
nivelul comunei, urmează lucrări de reabilitare și modernizare
a mai multor drumuri comunale. Facem precizarea că, odată
asfaltate drumurile și tronsoanele de drum şi șanurile
betonate, acestea nu vor mai putea fi afectate de intervenii în
vederea racordării la utilităi. În acest sens, venim cu
rugămintea ca aceia dintre dumneavoastră care locuii pe
străzile ce vor intra în reabilitare să facei, de urgenă,
demersuri în vederea racordării la sistemele (existente) de
alimentare cu apă potabilă, gaze naturale sau canalizare. În caz
contrar, racordărille ulterioare vor deveni imposibile.
Ridicarea deșeurilor.
În conformitate cu Programul ISPA și a clauzelor
Contractului nr. 170/ 33/ 2010, încheiat între ADI Dâmbovia,
prin Consiliul Judeean Dâmbovia, și Supercom SA, vă facem
precizarea că operatorul colectează numai deșeurile menajere, municipale și similar, EXCLUSIV deșeuri din producie, din
agricultură și din activităi forestiere.
În acest sens, vă rugăm să vă conformai prin
predarea către operator numai a deșeurilor menionate, mai
puin cele provenite din agricultură, industrie și construcii
(resturi vegetale, animale, piese de mașini și utilaje, uleiuri,
pesticide și materiale din demolări sau construcii).
Totodată, vei proceda la scoaterea pubelelor sau
sacilor menajeri, în ziua stabilită (joia), încă de la primele ore
ale dimineii, pentru a putea fi ridicate de operator într-o
singură trecere prin comună.
APIA.
Începând cu data de 01 martie 2018, a demarat
campania de depunere a dosarelor la APIA pentru acordarea
plăilor aferente anului 2018 (SAPS). Această campanie se va
derula până la data de 01 mai 2018. Tabelul cu programarea
fermierilor se găsește la sediul Primăriei Voinești, precum și pe
site-ul acesteia. Pentru evitarea întârzierilor sau aglomerarii în
perioada sfârșitului campaniei, vă rugăm să consultai tabelele
cu programarea și să respectai datele stabilite.
În sperana unei bune colaborări, vă mulumesc
pentru înelegere, vă doresc tuturor un Paște fericit alături de
familie și numai bine!
Viceprimar - Claudiu Popa

pagina 8

