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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
Raport de activitate luna aprilie 2018
Dragii mei,
Primăvara și-a intrat în drepturi depline. Noi
am început activităile specifice pe toate fronturile.
Ne-am propus, şi în acest an, să finalizăm toate
proiectele aflate în implementare. 2018 va fi, cu
sigurană, cel mai benefic pentru dumneavoastră, prin
realizarea multor proiecte de investiii.
Unde se lucrează?
- În numărul anterior al “Gazetei de Voinești”, vă spuneam că
a fost emis Ordinul de începere al lucrărilor privind
“Modernizarea prin asfaltare a târgului existent în satul
Voinești” și că termenul de execuie este de patru luni. Astăzi,
vă informez că lucrările au fost finalizate în 10 (zece) zile, fapt
pe care dumneavoastră l-ai putut observa când ai vizitat
târgul anual din “Duminica Floriilor”.
- Se lucrează în satul Gemenea-Brătulești la centrul de zi
pentru copii. A fost schimbat acoperișul, au fost
recompartimentate încăperile, iar acum se execută instalaiile
sanitare și pardoselile.
- Continuăm lucrările de reabilitare și modernizare a
cabinetelor medicilor de familie din satele Voinești și
Izvoarele. Deja au fost finalizate lucrările în interior și pot
spune că acum activitatea specifică se desfășoară în condiii
civilizate. Lucrăm în continuare la realizarea termosistemului și
reabilitarea învelitorilor.
- Așa cum am promis, după Paște, am început lucrările privind
asfaltarea celor șase străzi: Valea Adâncă - în satul Suduleni,

Gogești, Moruju, Morii, Aldescu și Bisericii - în satul Voinești.
În prezent, se lucrează în Suduleni, urmând ca, în perioada
imediat următoare, să începem și în Voinești.
- Continuăm lucrările în satul Gemenea-Brătulești privind
realizarea șanurilor betonate pe străzile Valea Mare,
ânculești și Valea Teodoreștilor. Am suplimentat numărul de
muncitori și ne-am propus ca, în maximum 90 de zile, lucrarea
să fie finalizată.
- Cu sume din bugetul local, în satul Voinești, am montat 223
de lămpi cu LED ultramoderne și am extins iluminatul public
pe o lungime de 2,5 km. Valoarea totală a investiiei este de
200.000 lei.
- Beneficiarii Legii 416/2001, împreună cu salariaii Primăriei,
au balastat strada Roșești din satul Oncești și strada Fulgerești
din satul Manga.
- În ședina ordinară a Consiliului Local din data de 23.04.2018,
a fost prezentat raportul de activitate pe primul trimestru al
anului 2018 pentru 10 compartimente din cadrul Primăriei,
urmând ca, în ședina următoare, să prezentăm raportul
pentru celelalte compartimente.

În încheiere, vă doresc multă sănătate și, după
cum se arată, să avei producii record în livezile pe care
le îngrijii cu atâta trudă.
AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Dănuţ Gabriel Sandu

OFERTA DE ŞCOLARIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC VOINEȘTI
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018–2019, CLASA A IX-A
Liceu – Filieră Tehnologică – zi
 Profil Servicii – 14 locuri | Domeniul Comerţ,
calificarea Tehnician în achiziţii şi contractări
 Profil Resurse Naturale şi protecţia mediului – 14
locuri | Domeniul Silvicultură, calificarea Tehnician în

silvicultură şi exploatări forestiere
Învăţământ profesional - durata 3 ani
Domeniul Electric, calificarea Electrician exploatare joasă
tensiune – 28 de locuri
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RUBRICA MEDICULUI VETERINAR

Prevenirea și combaterea bolilor parazitare
la animalele domestice
Bolile parazitare, atât endoparazitozele cât și
ectoparazitozele, sunt extrem de frecvente în sistemul
gospodăresc de creștere a animalelor și reprezintă,
alături de condiiile de igienă deficitare și o alimentaie
necorespunzătoare, factori favorizani pentru apariia
multor boli.
De aceea, deparazitarea internă și externă a pasărilor
și a animalelor din gospodărie, împreună cu măsurile de
profilaxie generală (decontaminarea apei de băut, dezinfecia
adăposturilor și incintelor, dezinsecia adăposturilor și
deratizarea adăposturilor și a curilor) constituie un pas
important și obligatoriu pentru meninerea stării de sănătate
a animalelor și a păsărilor pe care le deinei și, implicit,
pentru sănătatea omului (proprietar de animale și păsări).
Dintre endoparazitoze (paraziii din interiorul
corpului animalelor și păsărilor) amintim: Coccidioza,
Ascaridioza, Singamoza, Capilarioza, Heterakidoza, Teniazele și
altele.
Dintre ectoparazitoze (paraziii care parazitează
animalele și pasările în exterior, pe corpul animalelor și
pasărilor), amintim: purici, păduchi, căpușe, muște, agenii
văilor (sarcoptes și sovopois) - insecte hematofage (care se
hrănesc cu sângele animalelor și insecte malofage (se hrănesc
cu limfă și grăsimea de sub pielea animalelor).
În toate aceste boli și în evoluia lor, cel mai
important și obligatoriu sunt tratamentele de deparazitare
internă și externă care se fac sau ar trebui să fie aplicate
preventiv și/sau curativ, împreună cu măsurile de profilaxie
generală, și anume DEZINFECŢIA, DEZINSECŢIA, DERATIZAREA
curilor și adăposturilor cu DECONTAMINAREA apei de băut.
A. Tratamentele antiparazitare interne
 Preventiv
- La cabaline de două ori pe an primăvara și iarna
- La bovine/ovine/caprine de trei ori pe an primăvara înainte
de ieșirea la pășune, în luna iunie-iulie la pășune, toamna
înaintea intrării în stabulaie.
- La suine de două ori pe an, primăvara și toamna și ori de cate
ori achiziionam 1-2-3 capete porcine din afara gospodăriei.
- La animalele de companie câini, pisici, trimestrial în primul
an de viaă, iar apoi de 2 ori pe an și înainte de vaccinare
obligatoriu.
- La albine (pentru Vaaroză) se fac tratamente preventive
primăvara și toamna, iar în caz de infestaii masive și în sezonul
activ.
- La păsări, la pui la vârsta de trei săptămâni și apoi din
3 în 3 săptămâni până la sacrificare, la adulte de minim 2 ori
pe an.

 Curativ adică atunci când boala este diagnosticată,
animalele elimină parazii (viermi).
- La cabaline 2 tratamente la interval de 10-14 zile cu
(substane specifice pe baza de ivermectină, albendazol
fenbendazol, prazitel și praziquantel)
- La bovine, ovine, caprine 2 tratamente la interval de 10-14
zile cu substane specifice albendazol, fenbendazol,
ivermectine.
- La animalele de companie câini/pisici, 2-3 tratamente la
interval de 10 zile cu substane cu fenbendazol, prazitel,
praziquantel, etc.
- La suine 2 tratamente la interval de 10-14 zile cu substane
pe baza de albendazol, ivermectină injectabil și/sau pulbere.
- La albine primăvara 2-3 tratamente din 3 în 3 zile cu
substane pe baza de amitraz (acaricide) cu timol etc.
După cum observai, stimai gospodari, e destul de complicat
și cu costuri destul de mari să tratăm bolile deja apărute în
efectivele de animale și păsări, deci rămâne ca dumneavoastră
să alegei dacă prevenii sau tratai. Dar, cum spune şi o vorbă
din popor, “mai bine previi decât să tratezi”!
B. Tratamente antiparazitare externe
Și acestea se pot aplica preventiv, dar de cele mai multe ori
ajungem în situaia de a le aplica curativ (în boli parazitare deja
manifestate). Toate aceste tratamente se fac individual și apoi
o deparazitare a mediului în care trăiesc animalele (adăposturi, incinte, cotee). La animalele mari, cabaline, bovine și la
cele mijlocii oi/capre/porcine se aplică tratamente zise ”Pour
on” sau preparate medical-veterinare injectabile, iar la păsări
pulberi aplicate prin pudrare. Deparazitarea animalelor și
pasărilor trebuie repetată de mai multe ori la intervale de
două săptămâni.
C. Măsuri de profilaxie generală
Condiiile de igienă necorespunzătoare și o alimentaie
deficitară favorizează apariia bolilor parazitare și infecioase,
prin scăderea rezistenei organismului, dar și printr-o
imunizare incompletă după vaccinările profilactice. De aceea,
este absolut necesar să se efectueze dezinfecia, dezinsecia și
deratizarea adăposturilor, coteelor, incintelor de animale cât
și a curilor, magaziilor de cereal etc.
Continuare în pagina 6
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Centenarul Marii Uniri
la Liceul Tehnologic Voineşti
La 1 decembrie 2018 se aniversează 100 de ani de la
realizarea României Mari, un moment istoric pentru poporul
român. Importana acestui eveniment ne face datori să
celebrăm prin activităi specifice la nivelul fiecărei școli
arondate Liceului Tehnologic Voinești.
Proiectul Centenarul Marii Uniri se desfășoară pe
parcursul unui an, decembrie 2017- decembrie 2018.
Obiectivele acestuia sunt: dezvoltarea sentimentului patriotic
în rândul elevilor, oferirea unor exemple pozitive elevilor,
cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei
ării, implicarea copiilor în activităi de lucru individuale și în
echipă pentru realizarea unor proiecte dedicate centenarului,
dezvoltarea unor competene prin activităi interdisciplinare.
Activităile din proiect sunt creative și urmăresc
atingerea obiectivelor propuse. Proiectul a fost promovat în
școli și s-au desfășurat deja câteva activităi: Istoria în cări și
la muzeu (vizite la diverse muzee aparinând Complexului
Naional Muzeal „Curtea Domnească”), În Cetatea Marii Uniri
(excursie tematică pentru elevi și profesori la Alba-Iulia).

Urmează ca până la sfârșitul anului să se deruleze, în
colaborare cu parteneri locali, alte activităi precum: concursul
de istorie Centenarul României Mari, realizarea unor expoziii
de desene, colaje având ca temă Marea Unire, Stejarul
Centenar (plantarea unui stejar care să marcheze
evenimentul), concursul de eseuri Marea Unire în literatură.
Proiectul se va încheia la 1 Decembrie 2018 cu realizarea unei
activităi cultural artistice complexe care să marcheze 100 de
ani de la înfăptuirea Marii Uniri.
Prin aceste activităi, elevii devin părtași la istoria
naională a României și, prin afirmarea sentimentului
patriotic, ei sunt purtătorii valorilor și tradiiilor românești.
Într-o societate dominată de diversitate și globalizare, este cu
atât mai important să ne cunoaștem originile și trăsăturile de
neam, iar acest moment aniversar, CENTENARUL MARII UNIRI,
ne oferă acest prilej.
Prof. Comănescu Gabriela

1 Mai muncitoresc
Ca un trăitor destul de “învechit” (53 de ani) pe meleagurile acestea, am cunoscut și vremurile mai de
demult, care sunt cu atât mai înjurate, cu cât “înjurătorul” e mai tânăr și nu le-a cunoscut, dar dacă toi înjură, el
de ce să nu înjure? Cum am spus, eu știu acele vremuri și nu poată să mă contrazică nimeni când spun că atunci
tot omul avea de muncă, ba erau locuri de muncă mai multe decât oameni, orice ogor era o oglindă în care
Dumnezeu să se privească simind cum îi crește inima Lui dumnezeiască, România chiar era o Gură de Rai.
Acum, doar privind, te apucă plânsul, copiii sunt alungai metodic peste hotare, singura modalitate de a
face bani sunt impozitele și împrumuturile externe, care vor fi piatra de moară legată de gâtul nepoilor noştri.
Frumoasă moștenire…
De întâi mai muncitoresc
Doresc ca să vă povestesc
Ce unii știi, dar ai uitat
Iar alii nici nu ai aflat:

Chiar se știa ce-i empatie
Și traiul în prietenie
Era firesc să dăruiești
Cu drag de oameni să trăiești.

Pierdem tot timpul la ghișee
Nu avem viei, avem clișee
De-mbogăiri fără muncire
De sete de înavuire-

În ara asta se muncea
Tot omul bine o ducea
Trândavul nu primea vreun ban
Golanul…rămânea Golan.

Pruncii creșteau cu drag de ară
Nu aruncai cu toi pe-afară
Iar mărăcinii n-aveau spor
Ogorul sfânt era ogor.

Dar, ascultai ce eu vă spun
Fără de muncă, banu-i fum
Un fum ce-n zări se risipește
Și doar discordiei priește.

Hoii erau aspru pedepsii,
Dar existau și-oameni cinstii
Care-și sfineau locul pe lume
Dând rost la amintiri postume.

Nu ca acum, lăsat pârloagă
Și munca chiar ne era dragă
Acuma, doar cerșetorim
Pământul nu îl mai iubim.

Zali Sacagiu_Voinești
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Alergia, o boală de sezon!
Alergiile respiratorii de primăvară sunt cel mai
adesea provocate de polen. Se pare că predispoziia unora
pentru aceste alergii este ereditară. Dar, pot fi și ali factori,
cum ar fi: poluarea de interior și exterior, starea psihică,
virozele respiratorii (mai ales în primii ani de viaă). Pe primul
loc în topul alergenilor, se află polenul, urmat de acarieni,
părul animalelor şi sporii ciupercilor.
Cum se manifestă alergia la polen?
Alergenii ajung în căile respiratorii și provoacă iritaii
ale nasului, ochilor și bronhiilor. Alergiile apar cel mai adesea
primăvara, când polenul plantelor înflorite este împrăștiat de
vânt pe distane de zece kilometri. Sunt multe persoane
pentru care, în fiecare an, începutul primăverii coincide cu
apariia simptomelor neplăcute ale alergiei la polen.
În general, primele semne apar la nivelul nasului:
furnicături, mâncărimi, strănuturi repetate, secreii nazale
abundente. Apoi, gâtul începe să suture, ochii lăcrimează,
îneapă și se înroșesc. Poate apărea și tusea seacă, senzaia de
sufocare, greutate în respiraie. Mai rar, cei foarte sensibili pot
suferi adevărate crize de astm bronșic. Dacă și ie îi apar
în fiecare primăvară aceste simptome de rinită alergică
înseamnă că suferi de “febra de fân”, adică ești alergic/ă la
polen!
Ce e de făcut?
Alergia la polen este greu de prevenit, pentru că
polenul există prin aer toată primăvara, iar singurele mijloace
de luptă sunt: evitarea alergenilor, tratamentul

medicamentos, desensibilizarea și alte metode alternative,
cum ar fi: acupunctura, homeopatia, aromoterapia. Cel mai
adesea, medicii alergologi recomandă antihistaminicele orale,
care nu dau somnolenă, dar și medicamente administrate
local, care atenuează simptomele, în general picături pentru
nas sau ochi. Nu este indicat să-i administrezi medicamente
de capul tău, trebuie să te adresezi medicului de familie sau
medicului alergolog.
Dar, singur/ă ce poi face?
Când este posibil, stai în casă în zilele uscate, calde și
cu vânt. Pe cât posibil, ine ușile și ferestrele închise (chiar și
geamurile mașinii), în special dimineaa. Dacă ești fumător,
ine minte că tutunul este un factor poluant important, care
crește riscul de alergie. Evită plimbările după furtuni sau ploi
scurte. Concentraia de polen crește în aceste cazuri. Dacă vrei
să pleci în concediu, alege mai bine litoralul, muntele sau
zonele unde sunt păduri de foioase (fag, stejar). Consumai
alimente bogate în cobalt și mangan: cereale, legume și fructe
seci, pește, soia, ciuperci, usturoi, ceapă, ridichii.
Și leacurile naturiste te pot ajuta: infuzie din frunze
uscate de urzici (1-2 lingurie la 200 ml apă) - se beau 2 căni pe
zi - are un efect rapid, dar de scurtă durată, în ameliorarea
congestiei nazale și a strănutului; infuzie din frunze uscate de
pătrunjel (1-2 lingurie la o cană de apă), din care se beau
3 căni pe zi, astfel scade producia de histamină
Asistent medical comunitar,
Cornelia Ionescu

CUM SE ÎNTREINE ȘI CÂND SE TERMINĂ O CONVERSAIE?

IMPORTANA INUTEI
Nu putem vorbi despre conversaie, despre arta de
a găsi subiecte interesante și de a le susine cu vervă, fără
a ne referi la relaia strânsă dintre acestea și felul în care
ne prezentăm în societate. Cum mergem, cum ne asezăm,
cum ne mișcăm, în timp ce stăm de vorbă cu cineva?
Acest capitol se va referi în special la câteva
lucruri pe care ar trebui să le evitam când stăm de vorbă.
Când suntem în societate nu inem mâinile în buzunare ,
dar nici pe șolduri și nici la spate. Nu ne agăăm de un
scaun sau de marginea unei mese și cu atât mai puin de
interlocutorul nostru sau de un nasture al hainei sale. Când
ne așezăm pe un fotoliu sau pe un scaun, stăm drept
alegându-ne o poziie comodă, fără să ne încrucișăm sau
să ne balansăm picioarele. Ne vom feri să ne mișcăm
permanent mâinile și să ne jucăm cu degetele. Nu ne vom
apropia prea mult de interlocutorul nostru și nu-l vom
atinge în cursul conversaiei, chiar dacă ea devine
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palpitantă. Când vorbim, nu ducem la gură nici creionul, nici
chibritul și nici scobitoarea.
Dacă suntem la masă, facem în așa fel ca să
ocupăm un spaiu rezonabil încât să aibă loc și ceilali
comeseni. Înainte de a vorbi, scoatem igara din gură, bem
fără să facem zgomot, mâncăm în tăcere. Dar, se cade să
completăm aceste reguli generale. Vedem adeseori tinere
fete ridicându-și mult fusta deasupra genunchilor mai ales
când este cald. Dacă fata despre care vorbim este
într-adevăr atrăgătoare, lucrul acesta nu este dezagreabil.
Totuși, buna cuviină interzice gesturile prea ostentative și
cere de pildă femeilor să se așeze pe fustă. Industria
textilă ne oferă astăzi esături neșifonabile, pentru ca
nimeni să nu invoce șifonarea drept scuză, pentru gestul
atât de neelegant de a-i ridica fusta când te așezi.
Continuare în numărul următor.
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Lucrarea Sfântului Duh în Biserică şi în lume
Lucrarea Sfantului Duh care ne unește cu Dumnezeu
poartă numele de har divin. De aceea se spune că ne
mântuim prin har, sau ne unim cu Dumnezeu prin har, sau ne
îndumnezeim, sau ne facem dumnezei după har. Harul divin
este comun tuturor persoanelor Sfintei Treimi, dar Sfântul Duh
îl leaga și de noi. Harul divin este energie necreată a fiinei
divine; el este unul dar darurile ce izvorăsc din el sunt
nesfârșite, asemenea razelor de soare ce încălzesc și fac să
rodească pământul. Harul divin este o lumină ce se pogoară
asupra noastră și fecundează sufletul, luminându-l și
sporindu-i puterile. Sfântul Apostol Pavel a intuit felul cum
harul lui Dumnezeu face să crească în noi valori spitituale,
atunci cand a spus: ”Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu
a făcut să crească. Astfel nici cel ce sădește nu e ceva, nici cel
ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească”. ( I Corinteni
3, 6-7).
Lucrarea sfintitoare a Sfantului Duh este însăși viaa
Bisericii în Iisus Hristos. Sfântul Irineu a spus că ”unde este
Duhul acolo este și Biserica și harul și unde este Biserica acolo
este și Duhul Sfânt”. Sfântul Duh este pretutindeni fiindcă la
creeatie El Se purta pe deasupra apelor. Prezena Sa este activă
în lume, nu numai la creaie împreună cu Tatăl și cu Fiul și nu
numai la intruparea Domnului “De la Duhul Sfant și din
Fecioara Maria”, ci în aceea, s-a spus cu dreptate că Duhul
operează o revărsare neîncetată a harului dumnezeiesc asupra
creaiei pentru continua orientare spre Creatorul ei. Depășirea
separaiei între Dumnezeu și creatură este astfel asigurată ca
să se reînnoiască necontenit în inimile noastre bucuria
Cincizecimii în și prin Biserică.
În Biserică, din totdeauna creștinul a aflat plinatatea
Adevarului descoperit prin cei trimiși de Duhul Sfant: ”El a dat
pe unii ca să fie apostoli și pe alii prooroci, pe alii
binevestitori, pe alii păstori și învăători, spre desăvârșirea
sfinilor, la zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4, 11-12).
Biserica, trupul lui Hristos, e plină de “sfini”, începători sau
desăvârșii, adică de creștini, care au devenit prin botez
membre ale acestui trup. Așa se schimbă trupul nostru în
asemănarea slavei Sale și toi creștinii devin popor de
împărai, adică stăpâni peste firea lor omeneasca, jertfitori
duhovnicești și profei ai împărăiei veșnice. Iar ierarhia care a
primit harul sfinitor învaă, înnoiește și conduce necontenit
Biserica în prezena și cu lucrarea Sfantului Duh, astfel viaa
creștină devine viaa în Hristos și în Duhul Sfant.
De aceea Biserica, prin și în Duhul Sfant, însăși este
una, sfântă, sobornicească și apostolească, adică un tot
duhovnicesc, cu o structură ierarhică în perzena Sfantului
Duh, și continuă, împreună cu Tatal și cu Fiul, lucrarea Lui
harica, învăătura și viaa dumnezeiască pană la a doua venire.
În concluzie, reamintim că, Duhul Sfant este duh de
viata, El este temelia vieii Bisericii și a toturor credincioșilor
din care este alcatuită Biserica. Tot El învaă dreapta credină,
de la Cincizecime și până la a doua venire în slavă a
Mantuitorului Hristos. De aceea Biserica însăși, învăând de la
Duhul, păstrează nealterată dreapta credină atâta vreme cât
traieste prin Duhul. Duhul Sfânt vădește adevarul lui Hristos,
adevarul mântuitor. Acest adevar și numai el constituie

mărturisirea dreaptă, ortodoxă a Bisericii. Lipsa lui însemnă
dezlipire de Duhul, viaa în rătacire, oricat de savante ar fi
unele formulări teologice contemporane, care evită reîmprospatarea cu adevărul Duhului. Ortodoxia păstrează neabătută legătura ei de viaă cu Duhul. De aceea ea propovăduiește
pacea ca binecuvantare și dar al Duhului, dar o pace plină de
iubire faă de semeni, faă de toi oamenii din lume. Iar dorina de pace a toturor oamenilor de bună credintă din lume
constituie un semn clar al lucrarii Duhului, ca Dumnezeu, în
conștiinele oamenilor și în ceaie.
Pr. Prof. Drd. Bugiulescu Constantin-Valentin

BOLI LA MĂR
Realizator, Adrian Erculescu
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RUBRICA MEDICULUI VETERINAR

Prevenirea și combaterea bolilor parazitare
la animalele domestice
Urmare din pagina 2
DEZINFECIA
Trebuie făcută periodic, în scopul reducerii încărcăturii
microbiene. Se face prin pulverizare cu diferite soluii
dezinfectante în diluie cu apă și aplicate cu pompe tip
vermorel. Se poate folosi: ECOCID, DECONTAMINOL, PURSEPT
etc.
DECONTAMINAREA APEI DE BĂUT
Se recomandă a fi făcută continuu cu produse ce se pretează
la asta, anume Pursept tablete 1 tabletă/10 litri de apă sau cu
soluii slabe de Albastru de metilen.
DEZINSECIA
Combaterea căpușelor, păduchilor hematofagi și malofagi,
purici şi insecte zburătoare (muște, ânari) se face prin
aspersarea suprafeelor din interiorul și exteriorul
adăposturilor, cât și a ustensilelor, cu soluii insecticide
Romparasect, Tacktic, Butox, Cypervet, Diazinol, Super Killer,
Scabatox etc. De asemenea, insecticidele pe bază de fipronil,
care are o eficacitate rapidă, asigură o combatere efectivă și
completă a insectelor târâtoare (gândaci de bucătărie, furnici,
pureci, ploșnie). Pentru insecte zburătoare, muște (musca
de grajd), se aplică preparate sub formă de granule, ce se fac
cu apă ca o pasta, și anume produse AGITA/SOJET/QUIK BAIT
aplicate prin pulverizare sau cu pensula pe tocuri, geamuri și
uși.
DERATIZAREA
Aplicarea substanelor toxice este dificilă în prezena pasărilor
și animalelor, din cauza riscului de intoxicare cu momeli.
Pentru a se evita intoxicaiile, în cazul deratizărilor, se vor
utiliza staii de intoxicare permanente (sunt cutii din plastic/
lemn/carton) prevăzute cu câte un orificiu circular, care se
poziionează pe traseul căilor circulate de rozătoare,
amplasate în locuri mai puin accesibile pasărilor și animalelor.
Ideal, o deratizare eficientă se face prin depopularea
adăposturilor. Deratizarea se face cu produse raticide care se
pot folosi atât în medii umede (canale, subsoluri) cât și în cele
uscate.
În medii uscate, se recomandă folosirea momelilor
preparate pe suport de boabe de grâu de tip RATISTOP,
RATITOX, PROTECT, MASTERRAT etc. Momelile se pun în locuri
ferite de accesul pasărilor, al altor animale și de văzul copiilor.
Momelile se verifică zilnic sau o dată la 2 zile și se completează
până când se observă că acestea nu mai sunt consumate.
Momelile toxice nu vor fi administrate niciodată în galerii, ci în
afară și în jurul acestora, la circa 20-30 m de gura galeriilor,
pentru a nu fi călcate și murdărite de șoareci și șobolani,
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situaie în care nu le mai consumă. Trebuie acordată o atenie
deosebită strângerii cadavrelor de rozătoare (șoareci și
șobolani) și arderii sau îngropării lor.
Indiferent de specia de animale crescute, pentru a
obine rezultate bune și foarte bune în combaterea
rozătoarelor, trebuie respectate regulile de igienă, atât în
adăpost cât și în incinta curilor:
- evacuarea zilnică a dejeciilor
- ridicarea înainte de înserat a resturilor de furaje neconsumate
- drenarea apei stagnate din jurul fântânilor și a pompelor de
apă
- cosirea repetată a vegetaiei învecinate adăposturilor
- evitarea stocării de materiale (lemne, piatră etc.) în
apropierea adăposturilor, acestea constituind locuri preferate
de șobolani în amplasarea galeriilor
- cimentarea, astuparea galeriilor.
Pentru toate aceste aspecte și măsuri de profilaxie,
tratamente, Cabinetul Medical Veterinar Voinești vă stă la
dispoziie cu sfaturi utile, cu produse antiparazitare și
insecticide de ultimă generaie (produse Bayer Germania,
Zappi-Holia, Babolna Bio Ungaria, Raticide Farmavet România
etc), precum și cu produse raticide moderne și staii de
intoxicaie carton/ lemn/plastic și capcane gata pregătite.
De asemenea, la cererea proprietarilor de animale,
efectuăm dezinfecie/dezinsecie/deratizare – contra cost,
professional, cu evaluarea și calculaia făcută gratuit pentru
dumneavoastră în funcie de mărimea suprafeelor de
curte/adăpost etc. Folosim materiale moderne, pompe electrice, nebulizatoare, atomizoare, precum și produse de ultima
generaie cum am mai spus.
Vă așteptăm cu sfaturi medicale veterinare
profesioniste, cu solicitări de serviciu DDD, cu produse
dezinfectante, dezinsectizante (insecticide) și raticide de
ultimă generaie. Totodată, pentru tratamente interne și
externe antiparazitare la animale, vă punem la dispoziie
substane modern: Vermitan 10%, Douvistome, Gardal,
Fascizone, Rombendazol, Invermectin, Kepromec, Biomec etc.
Dr. Mîndroiu Nicolae - Cabinet Medical Veterinar Voinești
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STARE CIVILĂ
19.03.2018 - 23.04.2018

Condiţiile climatice din ultimele
zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea
bolii/dăunatorului: rapăn, făinare,
monilioza, insecte minatoare, insecte
defoliatoare, care pot cauza pierderi
importante. Pentru prevenire şi
combatere, vă recomandăm efectuarea
tratamentului când s-au realizat
următoarele condiţii:
- fenofaza buton roz - 0,5% flori deschise;
- rezerva de boli si daunatori.

NĂSCUŢI
1. Gheorghiu SofiaAndreea
2. Grigore SofiaGabriela

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Chorus 50 WG – 0,45-0,75 kg/ha + Bravo 500SC – 2,5 l/ha + Actara 25 WG –
0,150 kg/ha
2. Luna Experience – 0,75 l/ha + Antracol 70 WP – 3-4,5 kg/ha + Calypso 480 SC
– 0,3 l/ha
3. Sercadis 0,25 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha + Karate Zeon 5CS – 0,225 l/ha
4. Fontelis – 0,75 l/ha + Dithane M45 – 3 kg/ha + Actara 25 WG – 0,150 kg/ha
5. Topsin 70 WDG – 1,05 kg/ha + Syllit 400 SC – 1,95 l/ha + Nurelle D 50/500 EC
–1,2 l/ha

CĂSĂTORII
1. Paraschiv Daniel-Alin şi
Rotaru Alina Georgiana

Le urăm „Casă de piatră“!

Tratamentul se va repeta când 10 – 15% din flori au început să-şi scuture
petalele. Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1.500 l.
Întocmit, ing. Şerban Victoria

În atenţia proprietarilor
de pădure!
Ocolul Silvic Sturzeni aduce la cunoștina proprietarilor de păduri faptul
că noile tarife pentru prestări servicii silvice, aprobate de Garda Silvică Ploiești,
sunt următoarele :
- Suprafee până la 30 ha, inclusiv: 168 lei/an/ha (fără TVA)
- Suprafee între 30,1 ha și 300 ha, inclusiv: 65 lei/an/ha (fără TVA)
- Suprafee peste 300 ha: 57 lei/an/ha (fără TVA)
Aceste tarife se
vor aplica după 30 de
zile de la data confirmării de primire,
neiniierea de măsuri de
reziliere din partea beneficiarului, considerându-se accept implicit.
Proprietarii de
pădure sunt rugai să se
prezinte în cel mai scurt timp la sediul Ocolul Silvic Sturzeni, în vederea încheierii
actului adiional generat de modificarea tarifului.
Pentru informaii suplimentare, putei contacta reprezentanii Ocolului
Silvic Sturzeni la sediul din satul Dragodănești, nr. 226, com Cândești, jud
Dâmbovia sau la telefon 0372.701.595 / fax 0245.726.006.
Șef Ocol, Bîlcan Adrian

DECESE
1. Bratu Veronica
2. Oncescu Dumitru
3. Marica Ion
4. Petrescu Gheorghiţa
5. Popescu Ovidiu
6. Dicu Elena
7. Sanda Ioan
8. Gherasim Vasile



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.
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Arta de a fi OM și de a rămâne același…
În preajma sărbătorilor Pascale, chiar a doua zi
după Învierea Domnului,ne-a părăsit unul dintre cei
mai de seamă reprezentani ai comunităii locale, un
model de profesionalism, un om de valoare autentică.
Profesor-doctor, director, coleg, dar înainte de toate
OM…
L-am cunoscut personal încă din perioada în care
făceam primii pași către școală. Îl întâlneam aproape în fiecare
dimineaă. Cum ajungeam “la asfalt”, apărea din partea stângă
a traseului meu, își continua drumul cu un mers elegant și o
inută impecabilă, intrând la un moment dat, pe poarta mică
a liceului.
Noi, copiii de pe “ulia bisericii”, ne continuam
drumul către școala generală. Ce am remarcat încă de pe
atunci? Că la salutul învăat de acasă – “Bună dimineaa!”,
primeam cel mai cald și ferm “Bună dimineaa, copii!”.
Anii au trecut ca gândul, iar “școala mea” s-a mutat la
liceul, devenit între timp, “Grup Școlar Agricol”. Aici,am avut
ocazia (între timp am conștientizat că am avut onoarea) de a-l
avea profesor pe domnul Dinu Ion, pentru cei apropiai “ui”.
Cu un timbru inconfundabil și o voce caldă,
întreruptă din când în când de o tuse scurtă, ne-a fascinat încă
de la primele ore de geografie. Modul de predare era unul
aparte, nemaiîntâlnit. Lecia ne era pur și simplu povestită, iar
când observa că toate gurile sunt căscate iar minile ne
hoinăresc prin savană după girafe, antilope sau lei ori prin
marile metropole ale lumii, căutând diferene între rasele
umane ,ne trezea la realitate cu câte o glumă bine spusă, care
stârnea râsul întregii clase. La sfârșitul orei, pe caiet erau scrise
zece rânduri, dar în minte erau înghesuite sute și sute de cifre
și denumiri pe care abia așteptam să le redăm data viitoare
când vom fi întrebai. Cele 6000° C din centrul interior al
Pământului, cei 8.848 metri ai Everestului sau cei 1,2 miliarde
de locuitori ai Africii au fost întipărite în minile noastre tinere
pentru totdeauna.
La sfârșitul celor patru ani de liceu, la examenul de
bacalaureat, materia noastră preferată ca și opională, alături
de cele impuse (română și matematică), a fost, bineîneles,
geografia. Despre promovare, promovabilitate și medii finale
nici nu vreau să mai amintesc în zilele noastre… Aș jigni și nu
doresc asta…
În acea perioadă, dacă îmi amintesc bine, chiar în
anul 1995, toată munca și activitatea profesională a domnului
profesor Dinu au fost recunoscute prin titlului de “Doctor în
geografie”. Au trecut anii, iar în 2008 destinul m-a adus în
ipostaza de a fi coleg cu domnul profesor în forul decizional al
comunei, Consiliul Local. Mi-a fost dat să remarc (a nu știu câta
oară) un caracter deosebit, o atitudine conciliantă, un
profesionalism desăvârșit. Toate momentele delicate și
tensionate erau depășite cu câte o glumă magistrală ori cu o
expunere de motive impecabilă.
Cei 20 de ani de experientă administrativă ai
dumnealui, în cadrul Consiliului Local își spuneau, cu voce tare,
cuvântul. Punctul de vedere spus cu calm, fermitate și
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dezinvoltură era întotdeauna acceptat, în unanimitate, iar
orgoliile de orice fel erau lăsate deoparte.
În anul 2013, spre final, la propunerea Executivului și
cu acordul unanim al Consiliului Local, domnul prof. dr. Dinu
Ion a fost nominalizat la titlul de “Cetăean de onoare al
comunei Voinești”. La aflarea inteniei noastre, a inut în mod
expres să ne “dojenească” în stilul propriu , motivând că nu a
făcut pentru comunitate chiar așa de multe, iar titlul este unul
“prea mare” pentru dumnealui. Modestia, care îl caracteriza
din plin, nu ne-a dezarmat, iar în data de 27 decembrie a
acelui an, în cadru festiv, comunitatea și-a arătat recunoștina
și consideraia, decernându-i titlul binemeritat de “Cetăean
de onoare al comunei Voinești.
Mesajul scris în “Cartea de onoare a comunei” a
fost unul pe cât de simplu, pe atât de profund: “Mulumesc
domnului primar, domnului viceprimar și întregului Consiliu
Local pentru decizia de a fi numit cetăean de onoare al
comunei Voinești. Această diplomă reprezintă pentru mine
cea mai înaltă distincie, care mă obligă ca și în continuare să
rămân același” - Prof . dr Ion Dinu.

Și nu ne-a dezamăgit! A
rămas același om de înalt
caracter, același profesionist
desăvârșit, același suflet blând și
nobil, de o calmitate și bunătate
ieșite
din
comun.
Prin
plecarea dintre noi a lăsat un
mare gol, dar suntem convinși
că, acolo, Sus, va schimba în bine
părerea despre muritori, iar îngerii deja învăă de la dumnealui lucruri noi despre Pământ și pământeni.
Recunosc că, de-a lungul existenei mele, am avut
zeci de profesori care au contribuit la formarea mea ca om în
societate. Le mulumesc tuturor deopotrivă pentru sacrificiu și
eforturi. Dar, trebuie să recunosc și faptul că sunt câiva dintre
dumnealor care chiar mi-au marcat existena și acestora le
datorez mai mult. Domnul profesor Dinu este unul dintre
aceia care, în afară de materia pe care era îndreptăit să ne-o
predea, ne-a învăat mai mult decât atât. Ne-a învăat
ce înseamnă respectul, bunătatea și omenia. Prin exemplul
propriu!
Închei cu convigerea că domnul profesor Ion
Dinu este acolo unde puini dintre noi ajung, în rândul celor cu
adevărat buni și drepi. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Cu recunoștină - Viceprimar Claudiu Popa

