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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
Raport de activitate luna iunie 2018
Dragii mei,
Prima lună de vară a anului 2018 se apropie de
final. Au fost ploi toreniale, inundaii în anumite zone
din localitate, cu nemulumiri din partea dumneavoastră,
pe alocuri cu blesteme dintre cele mai diversificate,
parcă noi am fi cei vinovai, noi cei care am muncit și
până la 2 noaptea (la intersecia de la arta populară), noi
cei care vă rugăm de fiecare dată să vă desfundai
șanurile din faa proprietăii și ne lovim de același refuz
categoric sau vorbe de genul “să-l desfunde ăia de la
416, beneficiarii de ajutor social”.
Iubii voineșteni, in să vă transmit că beneficiarii de ajutor social, atât de puţini câi au mai rămas, au un
program bine stabilit după care își desfășoară activitatea
lunar. Cât despre blesteme, acuzaii și înjurături există un
“DUMNEZEU PENTRU TOATĂ LUMEA”. Vă respectăm,
cerem să fim respectai. Cu ameninări și înjurături
problemele apărute prin furia naturii nu vor putea fi
rezolvate IMEDIAT sau ACUM. Cât privește activitatea
noastră, vă pot spune că suntem în grafic cu proiectele în
derulare.
Ce am făcut:
•Am finalizat proiectul privind modernizarea prin
asfaltare a străzilor Valea Mare, Ţânculeşti și Valea
Teodoreştilor - în satul Gemenea Brătuleşti și Păpuşeşti
și Bazinului de Apă - în satul Voinești. Pe aceste străzi, au
fost realizai și 6 km de șanuri pentru accesul în
gospodării. Vă reamintesc că dumneavoastră avei
obligaia să curăai șanurile și să desfundai podeţele
din faa proprietăilor. În caz contrar, ne simim obligai
să aplicăm amenzi conform hotărârilor Consiliului Local.
• Proiectul privind modernizarea prin asfaltare a străzilor
Valea Adâncă din satul Suduleni și Bisericii, Morii,
Aldescu, Moruju, Gogeşti din satul Voinești a fost
finalizat. Au fost turnate ambele straturi de asfalt
(binderul + stratul de uzură) şi, în perioada următoare,
începem realizarea șanurilor betonate și a plăcilor

betonate pentru accesul în gospodării. Pentru acest
proiect, s-a decontat suma de 1.240.000 lei, urmând ca,
în funcie de lucrările efectuate, să decontăm întreaga
sumă până la 2.200.000 lei.
• Continuăm lucrările la Centru de zi pentru copii în satul
Gemenea Brătulești, proiect ce ne-am propus a fi
terminat la debutul anului școlar 2018 – 2019.
• Am început lucrările privind modernizarea și
reabilitarea staiilor de apă potabilă din Brătulești,
Voinești, Suduleni. Se vor repara tencuielile distruse, se
va realiza învelitoare din carton bituminos și vor fi
realizate zugrăvelile exterioare. La Brătulești lucrările
sunt aproape finalizate, urmând ca luna viitoare și
celelalte staii să fie modernizate.

În încheiere, respectuos vă rog să avei răbdare,
fiindcă absolut toate problemele dumneavoastră vor fi
rezolvate. Suntem o mână de oameni și executăm lucrări
dintr-un buget strâns din plata taxelor și impozitelor
locale care, în foarte multe cazuri, nu sunt achitate la
timp sau deloc. Vom fi obligai să trecem la executări
silite, chiar dacă nu ne-am dorit acest lucru.
Vă doresc multă sănătate și bucurii.
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră Sandu Gabriel Dănu
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SITUAIA PRIVIND PREMIEREA ELEVILOR
DIN CICLUL GIMNAZIAL
LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENEA-BRĂTULEȘTI
CLASA a V-a
Premiul I : COTEŢ V. CRISTINA-AMALIA (10)
Premiul al II-lea: DIRIUŞ A. ANDREI-VLAD (9,90)
Premiul al III-lea: ROŞU N. ALEXANDRA-MARIA (9,62)
CLASA a VI-a
Premiul I: PAVELESCU C.V. ANDREEA-CRISTINA (9,96)
Premiul al II-lea: COTEŢ V. BIANCA-MARIA (9,93)
Premiul al III-lea: DOJANĂ G. MARIA-MAGDALENA (9,86)
CLASA a VII-a
Premiul I: ERCULESCU C RAREŞ-MIHAI (9,79)
Premiul al II-lea: DUMITRU I ANA-MARIA (9,64)
Premiul al III-lea: BUCURA V. ION-BOGDAN (9,47)
CLASA a VIII-a
Premiul I: DUMITRESCU A. IONUŢ-AURELIAN (9,52)
Premiul al II-lea: DANCIU V. SORINA (9,36)
Premiul al III-lea: ONCESCU L. NICOLAE-LIVIU (9,22)
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUDULENI
CLASA a V-a
Premiul I: COTORONU I. ALEXANDRA-ELENA (9,75)
Premiul al II-lea: PREDA N. IOAN-ALEXANDRU (9,50)
Premiul al III-lea: MIHAI I.A. ANDREI-OCTAVIAN (9,46)
CLASA a VI-a
Premiul I: STAN C. SARA-DALIA (9,36)
Premiul al II-lea: BRATU D.V. IULIAN AMUREL (9,20)
CLASA a VII-a
Premiul I: CÎNPEANU A. ROBERT-IONU (9,94)
Premiul al II-lea: LAZAROVICI S. RUXANDRA-ELENA (9,88)
Premiul al III-lea: BRATU A. ANA-MARIA CRISTINA (9,61)
CLASA a VIII-a
Premiul I: NIĂ I. IONU-DRAGOȘ (9,88)
Premiul al II-lea: MIHAI I. ANA-MARIA (9,75)
Premiul al III-lea: DIACONU D.S. FLORIN-DANIEL (9,44)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI
CLASA a V-a
Premiul I: HUIU M.C. CRISTIANA-ȘTEFANIA (9,93)
Premiul al II-lea:
LIESCU I. BIANCA-MARIA (9,87)
MIRIĂ F. ALEXANDRA-FLORINA (9,87)
ȘERBAN C.C ANA-MARIA-GABRIELA (9,87)
Premiul al III-lea: NIESCU M.S. ANDREEA-ELENA (9,81)
CLASA a VI-a
Premiul I:
COCOȘ M. GABRIEL-ALEXANDRU (9,93)
NĂBÎRJOIU R.N. MIHAELA-ALEXANDRA (9,93)
Premiul al II-lea: GĂLIE G. IULIA-ALINA (9,90)
Premiul al III-lea: IONESCU D.S. CORINA-ELENA (9,86)
CLASA a VII-a
Premiul I:
COMĂNESCU D.N. ALEXIA-ANDREEA (9,94)
CRISTEA M. RALUCA-MAGDALENA (9,94)
Premiul al II-lea: NIESCU N.A. DANIELA-NICOLETA (9,85)
Premiul al III-lea: MOCANU N. FLORIANA-LIANA (9,82)
CLASA a VIII-a
Premiul I: HEAȘCĂ I. ANTONIO-CIPRIAN (10)
Premiul al II-lea: MIRIĂ F. CRISTINA (9,94)
Premiul al III-lea:
IORDACHE I. ANA-MARIA (9,88)
PĂDUROIU C.L. DARIA-MARIA (9,88)
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Învăţăm şi în vacanţa de vară?
Specialiștii spun că, în vacana de
vară, copiii pierd o parte importantă
din abilităile matematice și de
citire. Totuși, nu cred că este nevoie
să transformăm întreaga vacană
într-un maraton de activităi
educative doar pentru a ne asigura
că nu uită ce au învăat într-un an
școlar. Nu este nevoie să facă
exerciii de matematică în fiecare zi.
Două-trei ore de activităi
educaionale pe săptămână sunt
suficiente pentru a ne asigura că nu
pierd abilităile formate în timpul
anului scolar.
Pe de altă parte, nu îi vom lăsa nici
să uite definitiv de școală. Așa că le
putem propune activităi obișnuite
în care să pună în aplicare lucrurile
pe care le-au învăat la școală.
De exemplu, vizităm muzee, case
memoriale, grădini zoologice sau
grădini botanice, pentru că
informaiile oferite de ghizi sunt
interesante și îi captivează pe copii
stârnindu-le curiozitatea să citească
pentru a afla mai multe; vizionăm
împreună filme realizate după cări
celebre, apoi îi încurajăm pe copii
să citească și cările; gătim
împreună folosind elemente
matematice: cântărim, calculăm,
numărăm ingredientele, observăm
ce se întâmplă la temperaturi foarte
ridicate sau foarte scăzute cu
proprietăile unor alimente; îi
încurajăm să își consemneze trăirile
într-un jurnal sau să completeze
jurnalele de vacană primite de la
școală; îi implicăm în aciuni de

voluntariat, din care vor învăa
compasiunea, tolerana și vor
contribui la binele celor din jur;
îi încurajăm să acceseze cursuri
online, în funcie de interesele și
pasiunile lor, pentru că acestea
reprezintă o alternative
educaională interesantă. Sunt doar
câteva idei, dar fiecare părinte își
cunoaște copilul mai bine și poate
găsi alte activităi în funcie de
abilităile sau preferinele lui.

Pe lângă aceste activităi, nu
trebuie să uităm că este necesar ca
orice copil să se joace, pentru că
jocul înseamnă nu doar relaxare,
dar și învăare prin descoperire. Nu
vorbesc aici de jocul pe calculator,
care are nenumărate efecte
negative, ci de jocul care implică
mișcare în aer liber, ce aduce o
mulime de beneficii copiilor.
Cred că, dacă le împletim armonios,
activităile educative și jocul vor
contribui la dezvoltarea personală a
copiilor noștri. Vacana de vară este
momentul propice pentru copii să
experimenteze și să învee din
plăcere, nu din obligaie. Așadar,
vacanţă plăcută!
Prof. Comănescu Gabriela

Pentru că tot suntem în luna
în care sărbătorim ziua
poate celei mai frumoase
îmbrăcămini, ZIUA IEI, care
ie constat cu mare bucurie că
a început să fie din nou
îmbrăcată de nu mai puin
frumoasele românce, îi dedic
și eu câteva versuri, care
sunt prea modeste în
comparaie cu frumuseea ei
inegalabilă dublată de cele
care o poartă.

IE DE-AȘ FI
Vai ce mare nebunie
M-a cuprins așa de-odată
Din dorini cea mai ciudată
Mi s-a pus, vreau să-i fiu ie
Celei care-mi este dragă
Cum nu știu în lumea-ntreagă
Altă dragă să-mi mai fie.
Că în nebunul gând al meu
Deja eu simt că am cuprins-o
Și mult sfiit de-abia-am atins-o
Simind ce poate Dumnezeu
S-a îndurat să simt pe lume
Simiri ce nu am glas a spune
Oricât și-oricum mă strădui eu.
Și firul cel esut în ie
Ce-i va fi străveziu vestmânt
Să-i fie cel mai drag descânt
Cu florile-i de pe câmpie
Cusute cu atâta dor
De mâini ce doar atâta vor
Frumosului roabe să-i fie.
Și-nfiorat și-înnebunit
Cum niciodată nu am fost
Să-mi găsesc tainic adăpost
La sânul care m-a vrăjit
Să-i simt al inimii ei zbat
Să-i îneleg al ei oftat
Și-așa muri-v-oi fericit.

 Zali Sacagiu_Voinești
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Scrisoare către #rezistent
Am mai amintit în paginile “Gazetei” despre acţiunile celor care se etichetează cu #rezist. Am tratat în
prima fază comportamentul lor în gluma, văzându-i la televizor cum se agită şi cum fac declaraţii care mai de care
mai sofisticate. Am început mai apoi să-i întâlnesc accidental, recunoscându-i după comportament. În ultima
perioadă am constatat, însă, că se înmulţesc mai repede decât viruşii şi bacteriile riscând, în cazul în care nu vom
lua măsuri, să acapareze şi să infecteze întreaga societate. Am să profit de ocazia că pot să-mi strecor gândurile
în paginile acestei gazete pentru a mă adresa unui individ al acestei specii. Sau mai multora…
Dragă #rezistentule,
Te întâlnesc tot mai des şi mai peste tot în viaţa
mea. Te-am recunoscut, încă de la primul contact vizual,
după privirea tulbure, ochii injectati şi cu cearcane
cauzate de nopţile nedormite, petrecute în faţa
calculatorului, cu pet-ul de bere la 3 litri lângă tine. Mă
priveai plin de ură şi nemulţumire. Nu înţelegeam de ce…
Te-am salutat din respect, dar nu mi-ai răspuns.
Am înţeles mai apoi că voi, ăştia rezistenţi, nu trebuie să
daţi “bună ziua” pe drum, nu se cade, sunteţi o rasă
superioară, faceţi doar ce vreti voi. Te-am întâlnit mai
apoi, în serile în care mă întorceam acasă după 12-14 ore
de muncă, spărgând seminţe la colţul străzii. A doua zi am
“rânit” după tine, pentru că tu nu ştii ce-i aia bună
creştere, curăţenie sau mătură. Apoi, ne-am făcut un obicei: tu de a face mizerie în fiecare seară şi eu din a face
curăţenie după tine în fiecare dimineaţă. Am înţeles din
asta că voi aşa vă simţiţi în largul vostru, între gunoaie.
La un moment dat, am intrat în vorba. Eu ţi-am
vorbit respectuos, cum am învăţat în cei şapte ani de
acasă şi ceilalţi de după. Tu îmi vorbeşti “în colţul gurii”,
pe un ton grav, folosind cuvinte alese din vocabularul
vostru de “jmecheri”, cuvinte învaţate la “şcoala vieţii”…
Îmi reproşezi că nu fac pentru tine suficient şi eşti
nemulţumit de prestaţia mea. Îmi spui că sunt plătit din
banii tăi şi ar trebui să te slujesc cu credinţă. Te sfătuiesc
să reflectezi asupra acestei idei. Fă, te rog, un calcul
simplu. Adună sumele pe care le plăteşti tu şi alţii ca tine.
Scuze. M-am grăbit puţin. Reformulez. Verifică tu, dragă
#rezistentule, dacă ai plătit taxele şi impozitele (şi mai
ales amenzile) anul acesta sau anul trecut sau anii trecuţi.
Dacă le-ai plătit, vezi că eşti în mare pericol. Eşti un
#rezistent de treabă şi te vor renega #rezistenţii tăi.
Acum, ia un calculator şi adună tu sumele cu care
te-ai ostenit să mă plăteşti pe mine anul ăsta, împarte-le
la 12 luni şi vezi cam cât ţi-a dat. Sunt câţiva bănuţi, aşa-i
? Acum, împarte-i la treizeci de colegi ai mei (că presupun
că nu mă plăteşti doar pe mine, şi lor le-ai reproşat că
trăiesc pe banii tăi). Ai obtinut un 0, o virgulă şi mai multe
zerouri după ea. E ok, calculatorul functionează normal,
era mai dificil cu foaia şi creionul. Ăia sunt banii cu care
mă plăteşti tu pe mine. Îţi mulţumesc pentru ei şi promit
că am să fac tot ce pot pentru a te sluji cu bună credinţă.
Doar am jurat, iar la mine jurământul este sacru. Cred în
Dumnezeu şi în puterile lui nemăsurate.
Acum fix 10 ani, am rostit pentru prima dată, cu
mâna ape Biblie, “Jur să respect Constituţia şi legile ţării
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şi să fac cu bună credinţă tot ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei mele.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Eu chiar mi-am respectat
jurământul. Ţi-am răspuns la fiecare apel verbal sau
telefonic, indiferent de zi, oră sau împrejurare. Ţi-am
vorbit civilizat, onest, cu respect şi consideraţie. Am venit
la tine de câte ori m-ai chemat oriunde ai întampinat o
problemă. Am pus umărul la toate lucrurile făcute în
ultimii zece ani pentru a avea tu condiţii mai bune de trai.
Acum mergi pe drumuri fără bălţi şi noroaie, ai biserici la
care să te poţi ruga în cele mai bune condiţii, iar copiii tăi
au la şcoală condiţii cum poate tu nu le poţi oferi acasă. Şi
eu şi colegii mei facem tot ce ne stă în putinţă pentru a
merita bănuţii tăi. Şi, apropos, o parte din banii cu care
mă plăteşti s-au folosit şi la proiectele mari de dezvoltare
a comunei. Tu eşti nemulţumit că nu am făcut “exact”
ce ai fi vrut tu. Că doar tu eşti cel mai bun arhitect,
proiectant, diriginte de şantier. Tu le ştii pe toate… de la
şcoala vieţii. Şi, apropo, şi eu plătesc pentru tine şi
familia ta poate mai mult decât îţi închipui tu. Dar nu
ţi-am reproşat niciodată.
Când am jurat bună credinţă, nu ţi-am promis
(ţin minte bine) că îţi voi plăti amenzile sau te voi scăpa
de ele, că voi râni mizeria pe care o laşi tu peste tot pe
unde umbli, că voi fi unealta cu care să te răzbuni tu pe
vecini sau “dujmani”. Nu ţi-am promis să te las să furi sau
să distrugi ce au făcut alţii cu sudoare… M-ai chemat
când ai considerat că tocmai ţi s-a făcut o nedreptate?
Am constatat că, de fapt, tu eşti cel vinovat. Te-ai supărat
pe mine şi m-ai acuzat că sunt plătit să-ţi dau dreptate.
Greşit. Te-am trimis la judecată, fiindcă acolo se împarte
dreptatea. Nu te-ai dus, fiindcă erai conştient că vei primi
acelaşi verdict, dar de această dată contra cost.
M-ai ameninţat că “te duci mai departe” sau mă cauţi cu
televiziunea. Te-ai făcut de râs şi în lume, nu doar între
cunoscuţi.
Continuare în pagina 5
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Dărnicia nu stă în a da mult, ci în a da la timp!
În anul 2016 a avut loc debutul campaniei
umanitare “Dăruind, primești”. inta acestui eveniment
au fost doi copii care cresc fără mamă. Alături de
dumneavoastră - copii, părini, bunici, oameni cu suflet
mare, am reușit să aducem un strop de fericire pe chipul
acestor copii.
Din păcate, unul dintre ei, Cătălin, a fost lovit
încă o dată de soartă, după pierderea fulgerătoare a
mamei în anul 2015. O boală gravă intuie într-un spital
acest copil de nici 12 anișori.
Generozitatea și solidaritatea dumneavoastră a
făcut să venim cu un sprijin material, drept pentru care
mă simt datoare să vă mulumesc: copiilor, elevi ai
școlilor gimnaziale Voinești și Gemenea Brătulești,
cadrelor didactice, salariai din primărie, vecinilor și

oamenilor de bine din localitate, care ai contribuit cu
bănui pentru a ajuta acest copil.
Vă informez că, din bănuii donate, am cumpărat
hăinue, alimente și jocuri lego, iar suma de 5.000 de lei
și 100 euro va fi depusă într-un cont, unde putei
contribui în continuare. Pe parcursul tratamentului, pot
apărea diferite nevoi financiare, de aceea am decis,
momentan, să păstrăm suma sus-menionată
într-un cont.
“Să te bucuri de bucuria altora şi să suferi odată
cu ei – astea sunt cele mai bune repere ale oamenilor”
- Albert Einstein.
Bibliotecar,
Florentina Belbe

Scrisoare către #rezistent
Continuare din pagina 4
Te-a năpăstuit soarta sau Dumnezeu ţi-a trimis un
semn. Ai primit de la Atotputernic ploi, grindină, vijelii,
nămeţi sau secetă. Tot pe mine m-ai scos ţap ispăşitor,
acuzându-mă că nu iau măsuri. Am o veste proastă pentru
tine… Încă nu m-a înzestrat natura cu puteri totale să-l
combat pe Dumnezeu. Pot doar să mă rog. Iar asta fac
zilnic, chiar de mai multe ori. Mă rog pentru mine, dar şi
pentru tine.
Mi-ai cerut ajutorul în situatii delicate. Am venit
imediat să văd cu ce te pot ajuta. Te-am găsit cu mâinile în
sân sau în buzunare până la coate. De fapt, nu voiai să te
ajut, voiai să mă vezi cum eu dau la lopată şi tu îmi spui
exact unde şi cum. Să ai satisfacţia că muncesc pentru
banii cu care mă plăteşti. Eu stiu că a ajuta pe cineva
înseamnă a i te alătura pentru a face un lucru şi a împărţi
munca în doi sau mai mulţi, reducând timpul şi consumul
de energie. Poate ştiu eu greşit. Sau poate tu, stând toată
ziua în faţa televizorului, calculatorului sau telefonului, ai
înţeles greşit atribuţiile noastre, ale mele şi ale tale.
Dacă ţi-am atras atentia că poate greşeşti, te-ai
enervat (nu ţi-a trebuit mult) şi ai început iar să-mi
reproşezi sau să mă înjuri. Mi-ai reproşat, printre altele, că
mă plimb şi văd lumea. Stimate prieten, atâta timp cât eu
şi familia mea muncim din zori în noapte şi câştigăm bani
în cel mai corect şi cinstit mod (vezi declaraţia mea de
avere) iar legea (codul muncii ) îmi dă dreptul la concediu,
mă pot plimba oriunde, oricând. Aici chiar nu-mi permit
să-ţi cer ţie voie sau vreun sfat. Şi chiar nu vreau să-ţi dau
nici cea mai mică explicaţie.
Ai sfârşit (în culmea nebuniei tale) prin a-mi

înjura familia şi a-mi aminti morţii asociaţi cu fanteziile
tale bolnave. Ai gresit impardonabil. Familia este cea care
mă aşteaptă acasă, fără a mă judeca, în timp ce eu sunt în
slujba ta. A fost alegerea mea, dar familia este sfântă.
Dragă #rezistentule, îţi cer un singur lucru: dacă nu
respecti prezentul, dacă nu-ţi respecţi familia, vecinii,
prietenii sau oamenii printre care te chinui să trăieşti,
respectă-i măcar pe cei care nu mai sunt printre noi. Şi pe
ai mei şi pe ai tăi. Că, spre deosebire de tine, superiorule,
am un respect aparte pentru cei ce au fost înaintea
noastră, au muncit din greu să ne fie nouă bine, şi mie şi
ţie. Dacă nu ai valori în care să crezi, dacă în viziunea ta, tu
eşti Mesia care poate face lumea mai bună, respectă-i pe
cei care sunt acolo, Sus, fă-le odihna neprihănită.
Încearcă, totuşi, să fii un om corect cu tine şi
societatea în care trăieşti, conectează-te la realitatea care
trebuie, nu la cea virtuală şi pregăteşte generaţii pentru
viitor. Şi că tot veni vorba, vezi că nu eu sunt vinovat că se
închid şcolile, ci tu, cel care nu le populezi din lipsă de
responsabilitate. A face copii şi a-i creşte implică sacrificii,
iar ţie nu-ţi trebuie alte preocupări. Ar implica să munceşti
pentru ei şi nu ţi-ar mai rămâne timp pentru socializare.
Un anume Sadoveanu, care nu are cont de Facebook,
spunea că devii OM când ai clădit o casă, ai plantat un
pom şi ai crescut un copil. Sunt convins că nu contează
părerea lui pentru tine.
Deci, dragă #rezistentule (la lucruri pozitive), dacă
nu poţi face nimic pentru lumea noastră, măcar lasă-i în
pace pe cei care se străduiesc!
Te salut şi te respect în continuare,
Claudiu Popa
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Expunerea la soare, pericole și beneficii
Soarele este necesar sănătăii
umane, așa cum este hrana, apa,
oxigenul și mișcarea. Expunerea
excesivă și neprotejată la soare poate
avea, însă, consecine nefaste
imediate sau în timp, atât asupra
pielii cât și asupra sănătăii generale
a organismului. Evitarea completă a
soarelui este, de asemenea,
periculoasă și poate conduce la boli
foarte grave.
Soarele este vital pentru existena
omului
Expunerea la soare ne aduce și alte
beneficii: bronzul mult dorit și
sănătatea oaselor, prin sinteza în
piele, sub aciunea razelor solare,
a vitaminei D, care, prin fixarea
calciului în oase, asigură creșterea,
previne rahitismul și combate
osteoporoza. Lumina soarelui are
efecte antidepresive, iar unele boli
dermatologice se ameliorează la
soare(eczema atopică şi psoriazisul).
Persoanele care nu se expun deloc
la soare prezintă un mare deficit de
vitamina D și un risc crescut de boli,
precum: osteoporoza, diabetul
zaharat, boala Alzheimer, boli
cardiovasculare și diferite tipuri de

cancer. De asemenea, nivelul scăzut
de vitamina D, contribuie la apariia
declinului cognitiv, specific
îmbătrânirii.
Pericolele expunerii la soare apar
imediatsau în timp
Expunerea îndelungată la soare are,
însă, și efecte nocive asupra
organismului, în special asupra pielii.
Anumite persoane prezintă reacii
cutanate imediate după expunerea
la soare. Pericolele vizibile, care apar
imediat după expunerea la soare,
sunt: arsurile solare, insolaia, intolerana la soare și fotosensibilitatea.
Expunerea la soare și cancerul de
piele
Expunerea prelungită la soare crește
riscul apariiei cancerului de piele,
dar nu este întotdeauna o relaie
direct proporională între timpul de
expunere și riscul de boală și, foarte
important, reactivitatea este diferită
de la un organism la altul. O singură
zi de expunere la soare, fără o
protecie adecvată, poate provoca
leziuni ireversibile ale pielii,
melanomul malign fiind cea mai
gravă formă de cancer cutanat.

Cum evităm pericolele expunerii la
soare?
Mecanismul natural de protecie al
pielii împotriva razelor de soare este
sinteza de melanină în piele.
Melanina este un pigment natural
sintetizat în piele și are rolul de a
absorbi razele ultraviolete.Tot
melanina este cea care determină
coloraia pielii și asigură bronzul atât
de dorit.
Efectele negative ale expunerii la
soare pot fi combătute cu ajutorul
vestimentaiei fotoprotectoare și prin
folosirea produselor cosmetice
pentru protecie solară, care
acionează ca o barieră în faa
razelor solare. De asemenea, se
recomandă evitarea expunerii la
soare când acesta este la intensitate
maximă (între orele 10:00-16:00).
Protecia pielii, din interior, se
realizează printr-o alimentaie
corectă, redusă în grăsimi și bogată
în antioxidani, dar și prin hidratarea
optimă (1,5-2 litri de apă plată pe zi,
evitarea băuturilor carbogazoase și a
excesului de cafea și alcool).
Asistent medical comunitar,
Cornelia Ionescu

BULETIN DE AVERTIZARE MĂR
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat
apariţia şi dezvoltarea bolii/dăunătorului: viermele
merelor G II 1 I+II, afide, molii miniere, rapăn, făinare,
monilioza, care pot cauza pierderi importante.
Pentru prevenire şi combatere, vă recomandăm
efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele
condiţii:
- maximul curbei de zbor;
- condiţii optime de temperatură şi precipitaţii;
1. Coragen - 0,15 1/ha (0,01%) + Flint Plus 64 WG 1,875 kg/ha (0,125%)
2. Insegar 25 WG - 0,45 kg/ha (0,03%) + Bellis - 0,8
kg/ha (0,06%) + Merpan 80 WDG - 2,25 kg/ha (0,15%)
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3. Calypso 480 SC - 0,3 1/ha (0,02%) + Maccani 2,25kg/ha (0,15%)
4. Voliam Targo - 1,1 1/ha (0,075%) + Systhane Forte 0,3 1/ha (0,02%) + Captan 80 WDG - 2,25 kg/ha (0,15%)
5. Proteus OD 110 - 0,75 1/ha (0,05%)+ Topsin 70 WDG
- 1,05 kg/ha (0,07%) + Dithane M45 - 3 kg/ha (0,2%).
Tr. I se va aplica în perioada: 27.06 - 01.07.2018
Tr. II se va aplica în perioada: 07 - 11.07.2018
Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de
1.500 litri.
Întocmit,
ing. Şerban Victoria
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Medalie WKF pentru Isabella
Constanzo
Muncă, dăruire,
abnegaţie, devotament,
talent şi ascultare. Sunt
ingredientele unui succes
incontestabil obţinut de
sportiva Costanzo Isabella:
Locul III kata şi medalie de
bronz la cea mai puternică
competiţie de karate WKF
pentru copii şi tineret Premier 1 Youth League
Sofia 2018. Competiţia a
avut loc în perioada 26-27
mai 2018, la start fiind
înscrişi 1.850 de sportivi
din 75 de ţări.
Îţi mulţumim Isa,
pentru că ne-ai făcut
mândri, pentru că ne-ai
arătat că orice este posibil
dacă îţi doreşti şi munceşti
pentru visurile tale! De
asemenea, suntem mândri
de întregul lot care a luptat exemplar la Sofia: Simion Ilinca, Vulpoiu
Eduard şi Nedelcu Andrei.
De remarcat că Isabella, această minunată sportivă care se
antrenează la Sala de Sport a Liceului Agricol Voineşti, în cadrul
antrenamentelor coordonate de sensei Viorel Marinoiu - antrenorul şi
preşedintele CS Koryo Voineşti, este singura sportivă româncă din istoria
Federaţiei Române de Karate care reuşeste o asemenea performanţă:
cucerirea unei medalii la proba Kata într-o competiţie WKF (World Karate
Federation) în traducere Federaţia Mondială de Karate.
Mulţumim din suflet administraţiei publice voineştene,
reprezentată de doi oameni deosebiţi, d-nul primar Gabriel Sandu şi d-nul
viceprimar Claudiu Popa, oameni dornici de performanţă în orice domeniu,
pentru condiţiile foarte bune de antrenament pe care le avem la Voineşti.
Este un loc cu oameni frumoşi, deschişi spre tot ce este nou, cu un puternic
spirit concurenţial, iubind întrecerea sportivă, confruntarea care îţi aduce fie
victoria, fie înfrângerea, ambele trebuid însă primite cu fruntea sus, demni,
cu onoare şi respect pentru adversar. Acesta este de fapt esenţa sportului:
apropierea dintre oameni, socializarea în condiţii concurenţiale. Ca şi în
viaţă!
rmează o perioadă extrem de încărcată de evenimente sportive, cu
care o să vă ţinem la curent prin ziarul dumneavoastră, mulţumind
pe această cale colectivului redacţional că ne oferă şansa de a ne exprima
gândurile şi sentimentele vizavi de un sport foarte iubit la Voineşti: Karate
Shito Ryu! Oss!

STARE CIVILĂ
21.05.2018 - 21.06.2018

NĂSCUŢI
1. Miriţă Iancu

Îi dorim viaţă
lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Curpene Sebastian-

Laurenţiu şi Ştefănoiu IoanaElena
2. Burnei Adrian-Ion şi Popescu
Alina-Nicoleta

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. Neagu Ion

2. Vârtopeanu Vasilica
3. Ilie-Georgescu Maria



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.

Viorel Marinoiu - Preşedinte CS Koryo!
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NE MÂNDRIM CU EI!
Anul școlar 2017-2018 a fost unul destul de dificil, cu probleme apărute pe neașteptate, cărora a trebuit
să le facem faă. Cu toate acestea, am reușit să mobilizăm elevii pentru obinerea unor rezultate bune la
învăătură, la examenele naionale, la olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare. Dacă rezultatele la
învăătură au fost cele așteptate, cele la concursurile și olimpiadele școlare organizate de Inspectoratul Școlar
Judeean Dâmbovia au produs multe surprize plăcute. Astfel, la nivel judeean, elevii de la Școala Gimnazială
Gemenea, Școala Gimnazială Voinești și Liceul Tehnologic au demonstrat o bună pregătire și dăruire pentru
disciplinele la care au participat, obinând rezultate remarcabile.
Liceul Tehnologic Voinești:
 Prioteasa Corina, Vasiliu Mihaela, Gagiu Cosmina –
Premiul I - Cultură și Civilizaie în România;
 Cristea Robert – Premiul I - Olimpiada
Interdisciplinară Tehnologii – Domeniul Electric;
 Dragomir Marius - Premiul al II-lea - Olimpiada
Interdisciplinară Tehnologii – Domeniul Electric;
Școala Gimnazială Gemenea:
 Diriuș Andrei Vlad – Premiul I - Olimpiada de
Educaie Tehnologică;
 Bucura Bogdan – Premiul I - Concursul
Interdisciplinar Fizică-Chimie ”Impuls Perpetuum”;
 Pavelescu Andreea – Premiul al II-lea - Olimpiada de
Limba Engleză;
 Barbu Teodor – Premiul al II-lea - Campionatul
Judeean Școlar de Gimnastică Acrobatică;
 Dumitru Levi – Premiul al II-lea - Campionatul
Judeean Școlar de Gimnastică Acrobatică;
 Cote Cristina - Premiul al II-lea - Campionatul
Judeean Școlar de Gimnastică Acrobatică;
 Cote Cristina – Meniune – Olimpiada Lectura ca
abilitate de viaă
 Erculescu Rareș - Meniune – Olimpiada Lectura ca
abilitate de viaă
 Duă Ioana - Meniune - Campionatul Judeean
Școlar de Gimnastică Acrobatică;
Școala Gimnazială Voinești:
 Miriă Alexandra – Premiul I - Olimpiada de Limba
Engleză;
 Cristea Raluca – Premiul I - Olimpiada de Limba
Engleză;
 Comănescu Alexia - Premiul al II-lea - Concursul
Interdisciplinar Fizică-Chimie “Impuls Perpetuum”
 Năbîrjoiu Mihaela – Premiul al II-lea - Universul
Cunoașterii prin lectură;
 Cristea Raluca – Premiul al II-lea - Concursul de
Matematică Olimpiada Satelor;
 Dumitru Andreea – Premiul al III-lea - Universul
Cunoașterii prin lectură;
 Heașcă Antonio – Premiul al III-lea - Concursul de
Matematică Olimpiada Satelor;
 Comănescu Alexia – Meniune - Concursul de
Matematică Olimpiada Satelor;
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 Miriă Cristina – Meniune - Concursul de
Matematică Olimpiada Satelor;
 Dinu Sorin – Meniune - Concursul de Matematică
Olimpiada Satelor;
 Stăncescu Teodor – Meniune - Concursul de
Matematică Olimpiada Satelor;
 Grigore Ștefan – Meniune - Concursul de
Matematică Olimpiada Satelor;
 Tănase Teodora – Meniune - Olimpiada de Limba
Engleză
 Comănescu Alexia – Meniune - Olimpiada de
Biologie
 Niescu Nicoleta – Meniune - Concursul
Interdisciplinar Fizică-Chimie Impuls Perpetuum;
 Huiu Cristiana – Meniune - Universul Cunoașterii
prin lectură;
 Păduroiu Daria – Meniune- Universul Cunoașterii
prin lectură;
 Onea Bianca Alexandra – Meniune - Universul
Cunoașterii prin lectură;
Participanii la fazele naionale s-au prezentat
onorabil, arătând că învăământul voineștean continuă
să reprezinte cu cinste judeul:
 Prioteasa Corina, Vasiliu Mihaela, Gagiu Cosmina –
Premiul Special ”Cultură și Civilizaie în România”;
 Diriuș Andrei Vlad – Olimpiada Naională de Educaie
Tehnologică;
 Cristea Robert – Olimpiada Interdisciplinară
Tehnologii – Domeniul Electric
Elevii care au ocupat premiile I, al II-lea și al
III-lea la concursurile și olimpiadele școlare, faza
judeeană, au fost prezeni la Gala Excelenei organizată
de Inspectoratul Școlar Judeean la Târgoviște, unde au
primit de la Consiliul Judeean Dâmbovia premii în bani,
recunoscându-li-se astfel meritele deosebite.
Felicitări tuturor premianţilor şi profesorilor care
i-au pregătit și sperăm ca anul școlar viitor să reiterăm
succesul de anul acesta sau chiar să ne mândrim cu și
mai multe premii obinute la nivel judeean și naional.
Prof. dr. Iurea Ionu - director
Prof. Comănescu Gabriela – director adjunct

