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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna noiembrie 2018 

Dragii mei,

Iarna îşi arată colţii. Deja au apărut primii fulgi
de zăpadă. Cu toate acestea, pe şantierele deschise în
comuna noastră lucrările se defăşoară în ritm accelerat.
Cu siguranţă, în luna decembrie vom sista lucrările la
unele proiecte în curs de execuţie.

CE AM FĂCUT:
- Centrul de consiliere psiho-social din satul Gemenea-
Brătuleşti şi-a deschis porţile. Un cadru didactic şi un
psiholog, angajaţi de Primărie, în program de 
după-amiază, supraveghează şi ajută elevii la întocmirea
şi rezolvarea temelor pentru acasă. În funcţie de 
solicitările părinţilor, centrul va funcţiona şi în zilele de
sâmbătă şi duminică. Copiii sunt super încântaţi de
condiţiile oferite. Ne propunem ca acest centru să

funcţioneze la capacitate maximă, atât în zilele 
nelucrătoare, precum şi pe perioada vacanţelor şcolare.

Continuare în pagina 2
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- Au fost finalizate lucrările pentru realizarea şanţurilor 
betonate pe strada Aldescu (tronson Neluţ Cazan-strada
Poştei), pe ambele părţi, conform proiectului tehnic. Lucrările
sunt de cea mai bună calitate. Dacă timpul ne va mai 
permite, vom monta lisă de protecţie pe strada Morii 
(tronson Fane Popa-Troiţă), paralel cu canalul existent. Pe
străzile asfaltate în această vară, conform Hotărârii Consiliului
Local, au fost montate 27 de indicatoare rutiere, la 
intersecţii şi pe zona cu drum îngustat. Dacă timpul nu va mai
fi favorabil, vom sista lucrările până în primăvara anului
următor.
- Pentru proiectul “Centrul de zi pentru persoane vârstnice
din satul Manga”, finanţat prin Programul Operaţional
Regional, am finalizat procedura de achiziţie publică privind
lucrările de execuţie, am încheiat contractul de lucrări şi am
emis ordinul de începere al lucrărilor. La acest proiect se va
lucra la interior şi pe perioada de iarnă. Ne-am propus
finalizarea acestui proiect anul următor.
- La casa mortuară din satul Voineşti se lucrează la 

învelitoarea din tablă, la tencuieli exterioare, plus sistemul de
termoizolare, precum şi la branşamentele cu gaze naturale şi
energie electrică. Sper să finalizăm toate aceste lucrări până
la sfârşitul anului.
- Am început lucrările pentru realizarea gardului împrejmuitor
la cimitirul din satul Voineşti. Vom lucra atât cât timpul ne va
permite. După ce aceste lucrări vor fi finalizate, acelaşi
proiect va fi demarat şi pentru cimitirele din satele 
Gemenea-Brătuleşti, Mânjina şi Manga.
- Cu beneficiarii de ajutor social am efectuat curăţenie în 
centrul civic al comunei Voineşti, lucrări de balastare pe mai
multe străzi în satele Izvoarele şi Suduleni, precum şi o
igienizare generală în cimitirul din satul Suduleni. Reamintesc
pe această cale beneficiarilor de ajutor social (Legea
416/2001) că, dacă o singură zi nu se prezintă la orele de
muncă (conform programării), ajutorul social va fi sistat. Nu
acceptăm motive şi telefoane de la diverse persoane care se
consideră cu oarece influenţă! Legea trebuie respectată de
toţi.

Pe 1 decembrie 2018, toţi românii vor sărbători 100
de ani de la Marea Unire din 1918. În şedinţa de Consiliu
Local s-a aprobat cumpărarea unui număr de 2.200 de
drapele (cu dimensiunea de 100/50 cm), care vor fi montate
la cele 2.200 de gospodării din întreaga comună.  Avem
onoarea, dar şi obligaţia de a marca acest eveniment unic în
viaţă pentru noi toţi. Valoarea investiţiei se ridică la 22.000
de lei, sumă suportată din bugetul local al comunei noastre.

La mulţi ani români, oriunde v-aţi afla! Fiţi mândri că
sunteţi români!

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră - Sandu Gabriel Dănuţ

În anul Centenar, pentru a zecea oară consecutiv,
sunteţi aşteptaţi la Centrul Cultural Voineşti, să petreceţi
momente deosebite, la trecerea dintre ani, într-un cadru 
festiv, alături de rude, prieteni sau colegi. 

Un meniu tradiţional românesc deosebit va fi
pregătit şi servit de către o echipă de bucătari şi ospătari 
profesionişti, iar atmosfera va fi întreţinută de orchestra 
condusă de Nae Călugărescu. Nu vor lipsi focul de artificii de
la cumpăna dintre ani şi multe alte surprize!

Preţul este 320 de lei de familie (două persoane) sau
160 lei de persoană. Pentru copiii sub 14 ani, preţul este 100

de lei de persoană. Înscrierile se fac la Belbe Alexandru, 
telefon 0733.913.694, până la data de 15 decembrie 2015.

Din dorinţa de a se crea o atmosferă familiară,
numărul de locuri este limitat la 300 de persoane. Cei 
interesaţi sunt rugaţi să se înscrie până la data stabilită, 
ulterioarele solicitări nemaiputând fi onorate. Recomandăm
ca înscrierile să se facă pentru mese complete (10 sau 12 
persoane pentru fiecare masă). Rezervările făcute nu mai pot
fi contramandate după data-limită de înscriere.

Vă aşteptăm pentru a păşi împreună în anul 2019 
cu încredere şi speranţa că va fi mai bun pentru noi toţi!

LA VOINEŞTI SE ORGANIZEAZĂ
*REVELION 2019*
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Schimbări de valoare, împreună cu
oameni care apreciază valoarea

Într-o zi de toamnă, care de diminea�ă nu părea 
cu nimic mai spectaculoasă decât celelalte, am trăit o 
experien�ă profesională (nu cred că greșesc dacă spun și 
personală!) unică. În cadrul unei activită�i metodice, 
împreună cu numeroși colegi din Liceul Tehnologic Voinești 
și școlile gimnaziale arondate, am participat la evenimentul
de Leadership, din cadrul Săptămânii Ini�iativei Globale 
pentru Tineri – John Maxwell Team, un eveniment 
inspira�ional și motiva�ional care ne-a reunit și ne-a ajutat să
ne redescoperim.

Cum am ajuns să participăm la o astfel de activitate?
Este meritul colegei noastre, doamna Costinela Cigăran, 
profesor de Limba engleză la Școala Gimnazială Voinești. În
vacan�a de vară, dumneaei a participat la un curs în cadrul
programului Aspire for Teachers și ne-a împărtășit ceea ce a
învă�at despre  inteligen�a emo�io-nală, de ce este ea
importantă în dezvoltarea unui elev și cum un profesor poate
forma la clasă elevi inteligen�i emo�ional. Ne-a vorbit despre
această “familie” Aspire, care poate mișca lumea, poate 
concretiza lucruri, poate pregăti profesori pentru școala
viitorului. Ini�ial, am crezut că, fiind cuprinsă de entuziasmu-i
specific, doamna profesoară exagerează și idealizează pu�in

ceea ce a experimentat în cadrul acestui program. Dar, la
ini�iativa dumneaei și din dorin�a de formare și dezvoltare
personală, am fost de acord să participăm la un workshop
coordonat de colaboratori ai John Maxwell Team, pe care
i-am invitat în școala noastră: Cătălin Stoica, Alexandru Chiru
și Bogdan Gribincea. Am constatat, participând la această
activitate, că doamna profesoară nu a exagerat cu nimic, ci,
dimpotrivă, a sintetizat în foarte pu�ine cuvinte experien�a
extraordinară pe care a trăit-o.

Concret, iată cum s-au desfășurat activită�ile în acea
zi de 5 noiembrie 2018. Au debutat cu întâlnirile cu elevii
Școlii Gimnaziale Voinești, în care s-a discutat despre 
comunicare, stimă de sine și succes. Copiii au fost extrem de
receptivi, mai aten�i ca niciodată, entuziaști, deoarece 
abordarea a fost nouă și s-au sim�it puși în valoare. De altfel,
feedback-ul oferit invita�ilor a fost foarte relevant, copiii 
mărturisindu-și trăirile și dorindu-și ca experien�a să se
repete și pe alte teme de interes.

După-amiază, profesorii prezen�i au participat, pe
grupe, la workshop-ul în care s-au dezbătut teme extrem de

interesante, cu impact asupra activită�ilor specifice
învă�ământului. A fost o experien�ă ”la superlativ: conștien-
tizări puternice, creșterea încrederii în sine și în ceilal�i, dis-
trac�ii, ceva lacrimi frumoase, solu�ii noi la probleme vechi și
rela�ii interumane mai solide”, cum o caracteriza unul dintre
invita�i, care ne-a cucerit prin modestie, onestitate,
deschidere și capacitatea de a comunica și de a-i insipra pe
cei din jur. 

Cert este că, în urma acestei experien�e, am luat cu
noi tot ceea ce ne poate ajuta să facem schimbări de valoare,
împreună cu oameni care apreciază valoarea: informa�ii, trăiri
intense și gânduri legate de oameni. Invita�ii noștri ne-au 
ajutat să conștientizăm că numai prin dezvoltarea de 
profesori puternici, califica�i si motiva�i, se poate schimba 
sistemul educa�ional românesc, profesori care aduc nu numai
con�inut, ci si motiva�ie, entuziasm și inspira�ie pentru elevii
și colegii lor, care lucrează pentru a face elevii să gândească
liber și creativ, care împărtășesc cunoștin�ele și lucrează
împreună cu colegii lor.

Nu pot să închei aceste gânduri, fără să mul�umesc
doamnei Costinela Cigăran, că a făcut posibilă experien�a,
doamnei inspector Elena Mosor, că a fost alături de noi și 
ne-a împărtășit cu deschidere gândurile dumneaei despre
valorile școlii românești, și, nu în ultimul rând, le mul�umesc
lui Cătălin, Alex și Bogdan, că au răspuns invita�iei noastre și
că au reușit prin calită�ile lor de coaching să ne inspire și să
ne ajute să descoperim noi perspective, să punem sub 
semnul întrebării prejudecă�i și să găsim modalită�i de a pune
în practică ceea ce am discutat împreună, spre a deveni mai
buni.

Prof. Gabriela Comănescu
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LANSARE DE CARTE
“Şi tot alerg”, de Vasile Didoacă Dojană

În data de 14 octombrie 2018,
zi de mare sărbătoare a Sf. Cuv.
Parascheva,  în sala de festivităţi a
Primăriei Voineşti, a avut loc un 
eveniment inedit: lansarea volumului
de poezii „Şi tot alerg” al preotului 
pensionar Vasile Didoacă Dojană. 

Auditoriul a fost unul select,
fiind prezenţi delegaţi ai Uniunii
Scriitorilor din Târgovişte, jurnalişti,
profesori, preoţi, reprezentanţi ai
autorităţii locale, precum şi locuitori ai
comunei Voineşti, de toate vârstele. Îi
amintim acum pe scriitorii târgovişteni
Ion Iancu Vale, George Piteş, Grigore
Grigore, Emil Stănescu şi Sebastian
Drăgan, precum şi pe pr. prof. conf.
Stoica Ion (Univ. Valahia Târgovişte), 
pr. Stoica Dorel (Câmpulung Muscel) şi
Sandu Gabriel Dănuţ (primar comuna
Voineşti). 

Autorul a prezentat carte,
amintindu-i pe toţi cei care l-au sprijinit
în acest demers literar şi remarcând că
“omul zilelor noastre este tot mai 
debusolat, trăind într-o lume seculariza-
tă şi secularizantă şi care aleargă după
himere, ignorând cele trei valori umane
fundamentale: adevărul, binele şi 
frumosul… În această lume a incertitu-
dinilor, Hristos rămâne Calea, Adevărul

şi Viaţa”…
Oaspeţii au luat cuvântul pe

rând, apreciind opera “proaspătului”
poet şi recitând din poeziile publicate în
acest volum.  

Scriitorul Ion Iancu Vale a 
consemnat: “Când mi-a fost prezentat
pr. Vasile Dojană și am primit și 
manuscrisul domniei sale, mă gândeam,
cu scepticism, că mă aflu în fa�a unuia
din acei poe�i (cum am mai întâlnit) a
căror produc�ie nu înseamnă altceva
decât transcrierea rimată a unor
momente, teme și pilde din Biblie sau
alte căr�i sfinte, însă, fără implicare și
contribu�ie personală creatoare. (...) 

Din capul locului, pot afirma 
că Vasile Dojană este un trăirist și un
mărturisitor curajos, ce vine pe linia
unor mari poe�i români, precum
Alexandru Vlahu�ă, Tudor Arghezi,
Vasile Militaru, Radu Gir sau Ioan
Alexandru etc. și care, asemeni 
acestora, are caracteristic în crea�ia sa
calită�i precum mesajul poetic și fiorul
artistic, elemente fără de care nu se
poate vorbi de poezie adevărată. (...) 

Sunt sigur că poetul preot
Vasile Didoacă Dojană nu va rămâne
doar la stadiul de «poet de o carte»
(așa cum se spune în lumea literară) și

că ne va surprinde, cât de curând, cu
încă o apari�ie editorială, având în
vedere că mai are în sertar manuscrise
ce-și așteaptă lumina tiparului”.

La finalul manifestării, poetul
Vasile Didoacă Dojană (preot paroh la
Parohia Voineşti timp de 23 de ani, 
pensionar din 2017) a mărturisit faptul
că, într-adevăr, volumul “Şi tot alerg”
face parte dintr-o serie de cinci volume
de poezie şi două de proză, toate aflate
în faza de manuscris.

Aşteptăm cu interes apariţia
următoarelor volume, felicitându-l pe
autor şi asigurându-l de tot sprijinul
nostru. Mult succes în noua carieră!

Viceprimar,
Claudiu Popa

Pentru prevenirea și combaterea bolilor de scoar�ă și
a altor agen�i patogeni, vă recomandăm efectuarea unui
tratament, după căderea frunzelor, cu unul din produsele
cuprice men�ionate mai jos, când se întrunesc condi�ii optime
de temperatură:
1. Alcupral 50 PU - 0,3% (4,5kg/ha)
2. Triumf 40 WG - 0,25% (3,75 kg/ha)
3. Funguran OH 50 WP - 0,3% (4,5 kg/ha)
4. Zeama bordoleza tip “MIF” - 0,5% (7,5ka/ha)

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă
de 1.500 litri pentru măr și 1.000 de 1itri pentru păr și sâm-
buroase.

Tratamentul se aplică pe timp liniștit, fără vânt, la
temperaturi peste 6°C, prin îmbăierea pomilor. 

Întocmit,
ing. Şerban Victoria

Buletin de avertizare: toate speciile pomicole
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A luat fiinţă Asociaţia Comunală 
Cultul Eroilor „Regina Maria” Voineşti

În luna noiembrie 2018, a luat fiinţă,  în localitatea
Voineşti,  Asociaţia Comunală Cultul Eroilor, organizaţie 
non-profit, apolitică, constituită pe baza liberei adeziuni.

Scopul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria” este de a contribui, prin activităţile organizate, la 
promovarea sentimentului de adâncă preţuire şi recunoştinţă
faţă de faptele tuturor eroilor şi martirilor care şi-au jertfit
viaţa pe Altarul Patriei, fără deosebire de religie sau origine
etnică, la cinstirea memoriei lor prin întreţinerea, păstrarea şi
protejarea monumentelor şi operelor comemorative de
război, ca parte a patrimoniului cultural naţional, la cultivarea
patriotismului.

Dintre cele mai importante obiective  ale  Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” amintim: 
a) identificarea, îngrijirea, protejarea şi restaurarea (după
posibilităţile materiale proprii şi în colaborare cu autorităţile
administraţiei publice locale, cu acceptul Oficiului Naţional
pentru Cultul Eroilor şi pe baza prevederilor legislaţiei în
vigoare) monumentelor, cimitirelor, parcelelor de onoare,
edificiilor sau altor opere comemorative de război realizate
în cinstea eroilor români şi străini căzuţi la datorie 
pe teritoriul României sau eroilor români înhumaţi pe
teritoriile altor state; 
b) lansarea de propuneri şi participarea (în limita 
posibilităţilor material) la construirea de noi opere comemo-
rative de război (monumente, troiţe, plăci comemorative), în
ţară, şi cimitire de onoare în străinătate, menite să eternizeze
memoria eroilor care şi-au dăruit viaţa pentru întregirea 
neamului şi apărarea ţării; 
c) organizarea de activităţi în domeniul cultului eroilor pentru
a cultiva în rândul populaţiei dragostea şi ataşamentul faţă 
de România şi idealurile sacre ale poporului român, respectul
faţă de simbolurile şi valorile naţionale, recunoştinţa faţă de
înaintaşii noştri care s-au jertfit pentru apărarea gliei
străbune, independenţei, integrităţii şi suveranităţii
naţionale;
d) organizarea şi sprijinirea activităţilor care au ca scop 
promovarea cultului eroilor din toate timpurile în rândul
tineretului din învăţământul preuniversitar, prin înfiinţarea în
şcoli a cercurilor „Cultul Eroilor”;
e) organizarea de activităţi pentru îngrijirea cimitirelor şi
parcelelor de onoare şi a operelor comemorative de război.

Ca urmare a propunerilor făcute de membri  
fondatori , au fost alese, pentru următorii 4 ani, organele 
de conducere  ale Asociaţiei Comunale Cultul Eroilor “Regina
Maria” Voineşti, după cum urmează:
� Preşedinte – Iulian Oncescu, profesor. univ. dr. 
� Vicepreşedinte – Toma Cornel, profesor  istorie 
�Membri:

� Ion   Stanciu - profesor. univ. dr.
� Popa Claudiu - viceprimar
� Rafira  Toma - colonel în rezervă

� Iurea Ionut - profesor. Dr., director  al Liceului
Tehnologic Voineşti

� Tinciu Dănuţ - profesor  istorie

Aşteptăm să ni se alăture şi alte persoane interesate,
de pe teritoriul comunei Voineşti.
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Sub semnul Centenarului: 
Împlinirea idealului naţional (1918)

Anul 2018 a prilejuit la nivelul întregii �ări și în 
străinătate, prin diverse manifestări și activită�i mai
mult sau mai pu�in festiviste, pline sau nu de emo�ie
firească și de mândrie na�ională, sărbătorirea celor
100 de ani de la Marea Unire din anul 1918, 
evenimentul fiind celebrat în diverse moduri de către
cetă�eni și institu�ii, de la oamenii simpli la 
președintele statului. Am sărbătorit, astfel, cei 100 de
ani de la crearea României Mari prin unirea cu regatul
României a Basarabiei (27 martie/9 aprilie 1918),
Bucovinei (15/28 noiembrie 1918) și a Transilvaniei (18
noiembrie/1 decembrie 1918), sintagma potrivită fiind
însă cea de România Întregită pentru că, în anul 1918,
s-a înfăptuit și o Serbie Mare, o Cehoslovacie Mare, 
o Polonie Mare. 

“Sărbătorim împreună” sau “100 de ani de România” pare să
fi fost motto-ul tuturor acestor ac�iuni derulate de la
începutul anului 2018 și până acum, aproape de finalul 
acestuia. Dacă to�i românii au sărbătorit împreună și cum
s-au sărbătorit împlinirea celor 100 de ani de la întregirea
României din anul 1918 nu dorim să ne pronun�ăm, dar, în
ceea ce privește cei 100 de ani de România, putem afirma că
expresia aleasă nu este cea mai inspirată și deloc exactă. Dar,
cum la istorie și politică se pricep to�i românii, nu ne rămâne
decât să respectăm opiniile tuturor, fără ură și părtinire. 

Statul român modern a luat naștere în anul 1859 prin fericita
solu�ie a Unirii Moldovei cu Valahia și prin politica faptului
împlinit, în împrejurările unui context interna�ional favorabil,
creat de războiul Crimeii (1853-1856). Astfel, prin consultarea
dorin�elor românilor exprimate de Adunările Ad Hoc (1857),
prin noua constitu�ie (conven�ia) oferită de Conferin�a 
puterilor garante de la Paris (1858) care de fapt nu oferea
Unirea dorită (stabilind doi domni, două Adunări, două 
capitale ci doar numele de Principatele Unite ale Moldovei și
Valahiei) s-a ajuns în anul 1859 la dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza. Propus (3/15 ianuarie 1859) și ales
ini�ial domn al Moldovei (5/17 ianuarie 1859) de către 
majoritatea unionistă a deputa�ilor moldoveni din Adunarea
Electivă a Moldovei, două săptămâni mai târziu, domnitorul
Moldovei era propus și ales domnitor și al �ării Românești de
către deputa�ii munteni din Adunarea Valahiei (24 ianuarie/5
februarie 1859). Prin solu�ia fericită a alegerii aceluiași 
domnitor în ambele Principate, românii au pus Europa în fa�a 
faptului împlinit și au realizat una din etapele de bază ale
unită�ii noastre na�ionale. Evenimentul din anul 1859 avea să
fie cunoscut sub numele de Mica Unire tocmai pentru a fi
deosebit de Marea Unire din anul 1918.

Numele statului avea să devină oficial România prin
Constitu�ia din anul 1866 deși el era intrat în conștiin�a 
publică europeană mult timp mai dinainte. Drumul către
Marea Unire din anul 1918 a fost însă, așa cum se cunoaște,

prefa�at de alte momente importante ale istoriei românilor
din secolul al XIX-lea, cum a fost proclamarea și cucerirea
independen�ei de stat a României, la 1877-1878. Pe de altă
parte, au contat și eforturile pentru emancipare făcute de
românii din teritoriile aflate până în anul 1918 sub stăpânire
străină (Basarabia-din anul 1812 aflată sub stăpânirea
Imperiului Rus, Bucovina-din anul 1775 aflată sub stăpănirea
Imperiului Habsburgic/Austro-Ungar din anul 1867,
Tansilvania-din anul 1699 aflată sub stăpănirea Imperiului
Habsburgic/Austro-Ungar din anul 1867) și lupta lor pentru
unirea cu regatul României. Pentru statul român contextul
întregirii a fost creat de marele război (1914-1918), motivul
intrării României în anul 1916 alături de puterile Antantei
(Fran�a, Rusia, Marea Britanie, Italia) în războiul de întregire
na�ională, după doi ani de neutralitate (1914-1916), fiind 
tocmai realizarea unită�ii na�ionale.  Prin eforturile politico-
militare ale României și sacrificiile imense din anii 1916-1918,
dar și prin dorin�a de unire a tuturor românilor într-un singur
stat, avea, ca în anul 1918, să se împlinească idealul na�ional. 

Nu putem să nu amintim aici jertfa dată de armata română în
campaniile din anii 1916 și 1917. În vara anului 1916 armata
română avea un efectiv mobilizat de 658.000 de militari, din-
tre care 16.000 de ofi�eri, putând mobiliza la nevoie încă
420.000 de oameni, România putând astfel conta pe 1,2 mil-
ioane de oameni, o importantă for�ă care reprezenta 16% din
popula�ia �ării și 32% din cea masculină. După campania din
anul 1916, unde pierduse 1/3 din efectivele sale (250.000 de
solda�i și ofi�eri mor�i, răni�i sau dispăru�i) și eroica vară a
anului 1917, unde cu o armată refăcută cu ajutor francez de
330.000 de militari înfruntase dușmanul la Mărăști, Mărășești
și Oituz și toate celelalte confruntări ale armatei române care
avusese loc pe fundalul războiului de întregire na�ională, la
finalul marelui război, în anul 1918, România înregistrase ca
pierderi aproximativ 300.000 de militari (pe lângă cei 700.000
de civili).

Continuare în pagina 7
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Sub semnul Centenarului: 
Împlinirea idealului naţional (1918)
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În memoria acestor solda�i și ofi�eri români căzu�i sau 
dispăru�i pe câmpurile de onoare ale primului război mondial
din anii 1916-1918, dar și în urma campaniei din Ungaria
(1919) după încheierea păcii (1919-1920) au început în
România întregită derularea unor activită�i de comemorare a
jertfei lor. Eroii de pe câmpurile de luptă trebuie pururi
aminti�i, iar memoria lor trebuie să fie veșnic cinstită de către
urmașii lor. În spatele acestor nume gravate pe monumentele
din toate satele, comunele și orașele României a acelor care
au dat jertfa lor supremă pentru neam și �ară în timpul 
campaniilor din anii primului război mondial (1916-1918) și
apoi în timpul campaniilor din anii celui de-al doilea război
mondial (1941-1945), se află oamenii pe care istoria trebuie

să îi amintească totdeauna. În timpul campaniilor primului
război mondial, pentru că de acesta se leagă unitatea 
na�ională, de la simplii solda�i la ofi�eri, acești oameni și-au
părăsit so�iile și copii, fra�ii și rudele, casele, via�a civilă, 
practic cursul firesc al existen�ei lor, devenind militari, iar
apoi au căzut în luptă pentru România sau au fost răni�i și
dispăru�i. Acestor eroi care au căzut întru gloria și slava 
neamului în locuri știute sau neștiute trebuie să li se poarte 
o pioasă amintire, iar urmașii acestora trebuie să le �ină
veșnic vie flacăra jerfei lor. 

Conf. univ. dr. habil. Iulian Oncescu,

Universitatea Valahia din Târgoviște,

Facultatea de Știin�e Umaniste - Departamenul de Istorie

Centenarul, celebrarea  voinţei naţionale!
România, aşa cum este astăzi, nu a existat dintotdeauna şi nu
este rodul unei întâmplări. Ea a existat  mai întâi  ca o aspi-
raţie a tuturor românilor care visau să elimine dezavantajele
pe care istoria, în secolele ei de scurgere, le crease poporului
nostru. După închegarea lui ca popor, neamul românesc
moştenise din vremuri medievale o fărămiţare în  trei state:
cel al Moldovei (dintre munţi şi Nistru), cel al Ţării Româneşti
şi cel al Transilvaniei, ultimul nici măcar sub stăpânire
românească, deoarece era principat autonom aflat sub 
dominaţie politica maghiară.

Dacă la 1600, marele nostru voievod Mihai Viteazul, într-o
străfulgerare  de geniu politic  şi militar, adunase într-un 
singur stat Moldova, Transilvania şi Ţara Românescă, dăduse
o sugestie  de întregire  naţională. Fapta sa a rămas ca un
ideal posibil şi necesar de realizat. Acest ideal a fost preluat
cu energii sporite, regândit în termeni noi, de generaţiile de
început ale Epocii Moderne din întreg spaţiul românesc. El a
devenit astfel planul şi voinţa fruntaşilor politici din
Transilvania, Moldova şi Ţara Românească. Ultimele  două,
dispunând  de state proprii, au făcut din acest ideal un plan
de acţiune, mai întâi revoluţionar şi apoi politico-diplomatic,
pentru a impune, împotriva  adversităţilor externe, crearea
unui stat românesc întregit prin unire. 

România a existat  mai întâi în mintea şi voinţa generaţiilor
de după 1820, realizată în etape, folosind împrejurări 
favorabile.  

Mai întâi prin unirea Moldovei  şi Ţării Românesti de la 1859,
eveniment istoric cunoscut sub numele de România Mică
sau, cum s-a numit ea mai târziu, România Veche. Aceleaşi
generaţii vizionare au consolidat această Românie, au
întărit-o prin independenţă la 1877, au dotat-o cu instituţii

solide şi adaptate  vremurilor, fără a abandona deloc idealul
unei întregiri naţionale într-un singur stat al tuturor
românilor şi a teritoriilor lor naţionale. Acest aşteptat ideal 
şi-a găsit împlinirea în  condiţiile create de izbucnirea
Primului Război Mondial dintre anii 1914-1918, în condiţii
absolut tragice, ale unui conflict devastator, în care marile
puteri au vizat lărgirea imperiilor proprii şi distrugerea
imperiilor adverse. România Veche şi armata ei au luptat
urmărind un singur şi generos ţel, acela de a elibera pe fraţii
lor de peste Carpaţi şi de a sprijini idealurile naţionale ale
tuturor românilor din teritoriile naţionale învecinate. 

Pentru a da cea mai clară expresie  a voinţei lor, românii au
realizat, prin acte succesive, unirea  teritoriilor lor  într-un
singur stat: la 27 martie 1918 unirea Basarabiei cu România,
28 noiembrie 1918  unirea Bucovinei din fostul Imperiu
Austro-Ungar cu România şi la 1 DECEMBRIE 1918  a
Transilvaniei cu România.  

Actul de la 1 Decembrie 1918 a devenit gestul şi simbolul
întregirii naţionale într-un stat românesc  intrat în istorie sub
numele de România Mare. A fost un simbol şi un gest 
înălţător, de o demnitate unică, pe care noi, contemporanii, l-
am ales drept sărbătoare naţională supremă. Ea ne impune
astăzi cu o forţă, care pare să crească nu să scadă, să fim
demni de acest trecut, să nu-l uităm, să-l apărăm, ca o
moştenire sfântă. Rememorarea unirii la cei 100  de ani  ce
ne despart  de ea ne cere, dacă dorim o ţară a noastră, să 
fim convinşi  că ea trebuie să reziste tuturor adversităţilor
externe,  prin unire şi nu prin dezbinare, prin iubire de  ţară şi
nu prin uitare şi indiferenţă.

Toma Cornel,

profesor de istorie
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CENTENARUL MARII UNIRI (1918 – 2018)
“Unirea Na�iunea a făcut-o”- Mihail Kogălniceanu

La 11 noiembrie 1918 lua sfârșit Primul Război
Mondial. Datele furnizate de istorici sunt cutremurătoare: au
fost recruta�i în total 56 de milioane de solda�i, din care au
murit în focul de artilerie aproape 11 milioane, un număr de
21 milioane fiind răni�i. Există o medie de 6.000 de militari 
pe zi. (Kersten Knipp-Deutsche Welle, în Rev. Lumea, Nr. 11,
2018, p. 53). Dacă adăugam pagubele materiale și toată
suferin�a, avem imaginea dezastrului.

Semnarea armisti�iului dintre Puterile Aliate,
reprezentate de mareșalul francez Ferdinand Foch și Imperiul
German, prin șase reprezentan�i, s-a făcut pe 11 noiembrie
1918, diminea�a, într-un vagon de cale ferată sta�ionat lângă 
localitatea Compiegne, aflată la circa 90 Km de Paris. Actul
provizoriu a fost reînnoit periodic până la semnarea celui
definitiv: Tratatul de Pace de la Versailles (Mihaela Simina,
Revista Lumea, Nr. 8, 2018, p. 76). În felul acesta s-a pus
capăt vărsărilor de sânge din Europa, care au durat patru ani.

La data de 4 iunie 1920 în Palatul Marele Trianon de
la Versailles a fost semnat Tratatul care a stabilit grani�ele 
multor state din Europa, României fiindu-i recunoscute ca
păr�i integrante a teritoriului ei Transilvania, Banatul, Crișana
și Maramureșul, conform cu realitatea din teren.

Academicianul Ioan Aurel Pop – Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj – men�ionează că „Tratatul este un document
foarte detaliat și greu de rezumat aici, dar esen�a sa este 
următoarea: Ungaria, ţară învinsă în Marele Război, revenea
la grani�ele sale etnice, adică recunoaște, silită de puterile 
aliate și asociate (Anglia, Fran�a, SUA, Italia, Japonia și multe
altele), că o mare parte  din  fostele sale «provincii istorice»,
cu majorită�i altele decât cea maghiară, aveau să facă parte
din Croa�ia, Cehoslovacia, România, Austria. Prin urmare
Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul deveneau, din
punctul de vedere a dreptului international, păr�i integrate
ale României, așa cum hotărâseră românii înșiși, în mod 
democratic, la 18 noiembrie – 1 decembrie 1918, la Alba
Iulia. (Preluare din Augustis Paunoiu, „Nu am primit
Transilvania cadou”, Ziarul Lumina, în revista Lumea, Nr. 7,
2007, pag. 94)

Trianonul a recunoscut grani�ele firești ale statului
nostru, care, la cei 137.000 km2, avu�i înainte, a adăugat
100.000 km2. Ungaria nu a recunoscut acest lucru nici până
în ziua  de astăzi, sus�inând că Transilvania a fost un cadou
făcut României. Se omite voit faptul că, după finalul celui de
al Doilea Război Mondial, „la Conferin�a de Pace de la Paris
din 1946-1947 și în alte câteva împrejurări, instan�ele inter-
na�ionale acceptate și legitime au recunoscut același lucru,
anume apartenenţa Transilvaniei la România. (Idem, pag. 95)

Între 18 noiembrie și 1 decembrie 1918 are loc la
Alba Iulia „Marea Adunare Na�ională” la care au participat
peste 100.000 de români veni�i din toate �inuturile
Transilvaniei, Banatului, Ţara Ungurească, care decretează
„Unirea Acestor Români și a Teritoriilor Locuite de Dânşii cu
România”. Trebuie să men�ionăm aici că cei prezen�i au ales
Marele Sfat Naţional Român, format din 250 de membri.
Președintele marelui sfat a fost ales Gheorghe Pop de Băsești,
alături de episcopul Miron Cristea, ep. Iuliam Hossu și ceilal�i
membri (A se vedea pe larg Constantin C. Giubascu, Istoria

României în date, Buc. 1971, pag 311-312). În atmosfera de
bucurie generală, Gheorghe Pop a cerut participan�ilor să
pună „piatra fundamentală a fericirii neamului românesc”.

Vasile Goldis, în cuvântul festiv, a precizat: 
„Împăratul ne-a înșelat, patria (Austro-Ungaria) ne-a ferecat
și ne-am trezit că numai credin�a în noi înșine, în neamul 
nostru românesc, ne poate mântui. Să jurăm credin�ă de aici
înainte numai na�iunii române, dar tot atunci  să jurăm 
credin�ă și civiliza�iunii umane” (Prof. univ. Dr. Gh. Platon,
Istoria Modernă a României, Buc. 1985, pag 496-497).

Prăbușirea Imperiului Austro-Ungar a permis 
transilvănenilor și bucovinenilor să hotărască propria soartă.
La 15-28 noiembrie bucovinenii au proclamat unirea cu
România. Astfel s-au bucurat împreună, la Alba Iulia, la 18
noiembrie – 1 decembrie 1918, unde a fost proclamat și
„votul obștesc, direct, egal, secret... pentru ambele sexe...
reforma agrară radicală... drepturi și avantaje pentru 
muncitorimea industrială, ca «în cele mai avansate state
industrial». (Constantin C. Giurăscu, Istoria Bucureştilor, 
Buc. 1966, pag 177).

La data de 12 decembrie 1918 delega�ii Marelui Sfat
Naţional au plecat spre București pentru a prezenta Regelui și 
guvernului Actul Unirii. La 11/24 decembrie a fost emis
Decretul de Unire a Transilvaniei cu România. Toate eforturile
făcute de români pentru unire au fost încoronate acum de
succes. Amintim aici de anii 1848, 1859, 1866, unirea
Moldovei și a Ţării Românești într-un stat numit România. Nu
putem omite Războiul de Independenţă, 1877, 1878, 1881
(unirea Dobrogei cu România), apoi 1914, 1918, 1929 –
Primul Război Mondial, Unirea cu Basarabia.

Este foarte important să men�ionăm că „organis-
mele recunoscute de comunitatea interna�ională ca legale au
decis soarta Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei (în sens
larg, adică Vechiul Voievodat, cu Banatul, Crișana, Satmarul,
Maramureșul). Aceste foruri erau  Sfatul Ţării (La Chișinău în
27 martie – 9 aprilie 1918), Congresul General al Bucovinei
(La Cernău�i, în 15 – 28 nov 1918). Congresul bucovinenilor,
cu toată opozi�ia ucrainenilor, a votat în unanimitate „Unirea
necondi�ionată și pe veci a Bucovinei în vechile ei hotare,
până la Ceremuş, Colaciu și Nistru, cu regatul României”.
(Mihaela Simina, Vremuri și oameni potrivi�i pentru Marea
Unire, în „Dilema”, Nr. 769, Noiembrie 2018, pag. 9). Și, în
sfârșit, Marea Adunare Na�ională, prin cei 1.228 de delegate,
au drept de vot (La Alba Iulia în 18 – nov. -  1 dec.  1918. (A
se vedea Revista Lumea, Nr. 11/2018, pag 80).

La 8 ianuarie 1919 Comitetul Central Săsesc lărgit,
reunit la Mediaș, împreună cu Comitetul German Săsesc, au
hotărât, în unanimitate, recunoașterea Unirii și au trimis
poporului român „salutul fră�esc”. Congresul Șvabilor de la
Timișoara, din 10 august 1919, a aprobat hotărârea de la Alba
Iulia.  Același lucru l-a făcut popula�ia evreiască. Chiar și unele
cercuri maghiare au aprobat unirea românilor (Consiliul
Maghiar din Tg. Mureș, prezidat de prof. Antalffy). A se vedea
Istoria modernă a României, op. Cit. pag. 498)

Continuare în pagina 9
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CENTENARUL MARII UNIRI (1918 – 2018)
“Unirea Na�iunea a făcut-o”- Mihail Kogălniceanu
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Actele înfăptuite de români „au fost recunoscute 

oficial de către marile puteri la Conferin�a de Pace de la Paris

din 1919-1920, Tratatele speciale cu Austria (la Saint Germain),

cu Bulgaria (la Neuilly-Sur-Seine) şi cu Ungaria (la Trianon)”.

Rusia Sovietică (URSS de mai târziu) nu a participat la

Conferin�a de pace și, în consecin�ă, nu a recunoscut Unirea

Basarabiei cu ţara mamă. (vezi Rev „Lume”, Nr. 11, 2018, pag

78). Moldova dintre Prut și Nistru a fost anexată de Rusia

�aristă în 1812. Situa�ia Basarabiei, precum și a celorlalte �inu-

turi românești este cunoscută astăzi de toată lumea – Spa�iul

nu ne permite să dezvoltăm pe larg această problemă. Timpul

este cel care va decide și aici.

Trebuie re�inut faptul că Unirea românilor a fost un

deziderat  al majorită�ii și s-a făcut în urma eforturilor 

intelectualilor români, alături de masele populare. Decizia

luată acum 100 de ani, la Alba Iulia, a fost reconfirmată după 

al  Doilea Război Mondial, la Conferin�a de Pace din 1946 –

1947 și de tratatele deja amintite. Sunt exceptate �inuturile din

vestul Bucovinei, Herţa, Basarabia...

Dincolo de bucuria rememorării evenimentelor

istorice, alăturăm triste�ea pricinuită de loviturile date de cei

care încearcă să modifice din nou istoria. Orice cucerire a 

poporului român trebuie păstrată cu sfin�enie. Nu avem nevoie

astăzi de războiul româno-român. Sunt convins că Dumnezeu

va lumina neamul acesta greu încercat și că logica va învinge.

La mul�i ani, neamului românesc de aici și de pretutindeni!

A consemnat,

Pr. Pens.  Dojana Vasile Didoacă

KORYO KARATE CLUB
Cupa Mărului Voineşti, karate shito ryu, ediţia a III-a

2018, desfăşurată duminică, 4 noiembrie 2018, în sala de sport

a Liceului Agricol Voineşti, a avut ca fundament comunicarea şi

colaborarea excelentă între administraţia publică voineşteană,

reprezentată prin domnul primar Gabriel Sandu şi domnul

viceprimar Claudiu Popa, şi CS Koryo, reprezentat de 

preşedintele Marinoiu Viorel. De asemenea, dialogul 

permanent cu membrii FAN CLUB KORYO (părinţii elevilor), 

dar şi dorinţa şi implicarea sportivilor în activitatea 

competiţională desfăşurată de către club.

“Am beneficiat de o zi însorită – spune domnul

Marinoiu Viorel, de o organizare excelentă, de implicarea

comunităţii voineştene, dar şi de interesul Federaţiei Române

de Karate, care a fost reprezentată de către Shihan Vasile

Manea, preşedintele Comisiei Naţionale de Karate Shito Ryu,

vicepreşedinte al Federaţie Europene de Karate Shito Ryu, care

s-a aflat pentru prima dată la Voineşti şi a avut numai cuvinte

de laudă la adresa evenimentului sportiv organizat sub egida

federaţiei”.

“Sunt extrem de bucuros că mă aflu astăzi în această

comună dâmboviţeană foarte frumoasă, cu oameni deosebiţi,

producători de mere de renume mondial şi constat, cu 

mândrie, că acest sport minunat, karate, este reprezentat atât

de bine la nivelul acestei comunităţi. De altfel, cel mai bun

rezultat internaţional al Federaţiei Române de Karate în proba

de kata WKF este deţinut de sportiva Costanzo Isabella, care se

antrenează la sala din Voineşti. Vă felicit că sunteţi acum

recunoscuţi la nivel internaţional şi prin practicarea acestui

sport deosebit, campionii din Voineşti ai CS Koryo, prin prisma

rezultatelor, fiind invitaţi să participe la multe competiţii 

international”, a declarant domnul Manea Vasile.

La startul competiţiei s-au aliniat peste 60 de sportivi

de la secţiile CS Koryo din Bucureşti, Târgovişte, Şuta Seacă şi

Voineşti. Competiţia s-a desfăşurat pe trei probe: Kata, Kumite

demonstrativ şi Traseu tehnico-aplicativ. Brigada de arbitri a

fost condusă de către Shihan Cristian Liciu – arbitru european

de Shito ryu, ajutat de către Liliana Liciu – arbitru european de

Shito ryu şi Olteanu Andreea – arbitru naţional.

Trebuie reamintit faptul că această competiţie a 

constituit un criteriu de selecţie pentru formarea lotului care va

reprezenta clubul la Campionatul de Karate Interstiluri din data

de 18 noiembrie 2018 care s-a desfăşurat în Sala Sporturilor

“Romeo Iamandi” din Buzău, precum şi la Campionatul de

Karate Shito Ryu Tradiţional şi Kobudo, organizat la Complexul

Olimpic Izvorani în data de 24 noiembrie 2018.

Mulţumim preotului Oprescu Cătălin pentru 

delicioasele mere de Voineşti pe care copiii le-au savurat cu

poftă, gestul său devenind tradiţie încă de la prima ediţie a

cupei. Mulţumim lui Shihan Vasile Manea, care a fost 

întotdeauna alături de noi, prezenţa domniei sale la Voineşti

fiind salutată de toţi cei prezenţi. Mulţumim celor doi 

instructor, Marinoiu Andrei şi Olteanu Andreea, precum şi

Brigăzii de Arbitrii condusă de shihan Cristian Liciu. Şi, nu în

ultimul rând, mulţumim încă o dată domnului primar Gabriel

Sandu şi domnului viceprimar Claudiu Popa pentru implicarea

în viaţa cultural-sportivă a localităţii în general şi, în special, 

în activitatea cercului de karate, respectiv în organizarea 

excelentă a celei de-a treia ediţii a Cupei Mărului Voineşti

2018.
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Vinovat de dragoste de ţară!
După datele istorice, ceea ce scriu acum ar fi trebuit

să apară în numărul viitor, dar am însângerat deja sărbătorile
în acel fatidic 89, nu cred că mai merită să le întinăm chiar și
cu amintirea acelei însângerări ce părea atât de justificată
atunci, dar atât de ilogică acum. 

Mă declar vinovat! Sunt vinovat pentru complicitate
la asasinarea “Dictatorului”, a cărui singură vină era
dragostea de ţară. Da, complice, pentru că am bătut din
palme alături de alte milioane de complici, atunci când am
aflat că a fost asasinat. 

Târziu am în�eles că vina nu o poartă aceia care au
apăsat pe trăgaci, ci eu, împreună cu to�i cona�ionalii mei,
care am  legitimat ordinul dat de nemernicii care au vrut în
disperare să scape de „Dictator”, pentru a putea să-și facă ei
de cap și să distrugă tot ce era bun în �ara asta. Când eşti
incult, te împiedici în cultul care nu-ţi convine! (Vezi legea
“Elie Wiesel”).

MOTTO:

Foștilor noi tovarăși de partid:

Dacă ar trebui să îi împușcăm pe ho�i

Ar trebui să vă împușcăm pe to�i

Ascultam într-o seară ”Bocetul lui Ioan fără de 
mormânt” și brusc am știut ce trebuie să scriu, pu�in îmi pasă
de judecata celor fără judecată. Cei care au scris despre Ioan
(Antonescu) au fost proscriși, s-a dovedit că nu a fost drept,
oare, e drept acum să scrii ceva ce al�ii socot că nu-i drept? 
În democra�ie, ar trebui să fie drept. Așa că să vă văd, dragi
“democra�i”.

ÎMPUȘCATULUI FĂRĂ ALT DREPT

L-a�i ciuruit, un fleac, în mintea cea nătângă
Ce încă crede�i că a�i fi avut
Voi a�i ucis pe mama voastră stângă
Ce zice�i c-o urâ�i, dar din ea v-a�i născut

În comunism voi v-a�i născut cu to�ii
Și-acum vă da�i cura�i ca nou-născu�i
Dar face�i ca să se rușine ho�ii
Că-n fa�a voastră par nepricepu�i.

Prefăcători și înrăi�i la suflet
Perseveren�i doar în avaritate
Părin�ii vi i-a�i vinde pe un zâmbet
Ce v-ar prefigura un vot, la orice-anticipate.

Pentru un dram de trai fi�os, nemernici
Ce sunte�i voi, de suflet lepăda�i
Cu cât mai răi, cu-atâta mai cucernici
Vă tot pretinde�i dar, să nu uita�i.

Că ce trăi�i pe-aici e doar părere
Și voi cu-adevărat o să muri�i
Când n-o-�i mai fi nu ve�i lăsa durere
Și peste ani nu ve�i fi aminti�i.

Trăiește-n veci numai acela care
De-abia murind, este nemuritor
Că-n via�ă el din cinste și onoare
Și-a făurit cel pre�ios odor.

Cel împușcat în zi de sărbătoare
E vinovat de dragoste de �ară
L-a�i nemurit cu-a voastră împușcare
Și-al vostru nume l-a�i făcut de-ocară.

Voi, i-a�i furat întreaga agoniseală 
Palate v-a�i făcut din munca lui
Înnebuni�i de-a voastră pricopseală
Săpun pe din�i, a�i dat norodului.

Și-acum, aceștia, tot mai mul�i orbe�i
Ce cinste v-am făcut, nemeritat
Vorbind de voi, mă-nchide�i dacă vre�i
Că am făcut “cultul” celui împușcat!

Zali Sacagiu_Voinești

03.10.2015, 00:53.

Căpitani din Voineşti,
de pe timpul lui
Mihai Viteazul

Realizator: 
Erculescu Adrian
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Săndulescu Delia-
Maria
2.Marin David-
Petru-Aurelian 

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Bucura Marius-
Dumitru şi Negruţ Diana-
Mihaela
2.Motoiu Eugen-Dinu şi Pahonţu
Raluca-Elena 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
24.10.2018 - 19.11.2018

DECESE

�
1. Lămbuţă Silvia
2.Mihai Mihail 
3.Răduţă Elena 
4.�ipelea Gica 

Dumnezeu să-i odihnească!

Telefoane:
0723.142.661 – Primar 

0723.142.662 – Viceprimar 
0245.679.324 – Relaţii cu publicul

Fax: 
0245.679.450 

e-mail: 
consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web: 
www.primarievoinesti.ro

Colectivul Primăriei Voineşti anunţă cu regret trecerea fulgerătoare în nefiinţă a colegei

Ţipelea Gica. Tanti Geta, cum o cunoşteam cu toţii, a tratat cu credinţă, responsabilitate şi

respect, aproape 30 de ani, instituţia în care a lucrat, fiind pentru toţi o bună colegă, slujind de

pe postul ei, cu atribuţiile şi sarcinile care i-au revenit, comunitatea. 

Pensionată la termen, în luna martie a anului 2015, tanti Geta rămăsese ataşată de 

colectivul în care a activat, neratând nicio ocazie de a fi alături de fiecare dintre noi, dând dovadă

de aceeaşi bunăvoinţă, amabilitate şi bunădispoziţie care o caracterizau din plin. Prin dispariţia

ei, a lăsat un gol imens în familia pe careo iubea şi sprijinea din toată puterea şi un mare regret în

rândul nostru. Dumnezeu să o odihnească în pace!

Rezisten�a la antibiotice
Rezisten�a la antibiotice este o 
problemă alarmantă la nivel mondial.
Eficien�a antibioticelor disponibile
global este în continuă scădere.

Ce este rezisten�a la antibiotice?
Imagina�i-vă că intra�i în contact cu o
infec�ie stafilococică. În trecut, o astfel
de infec�ie era tratată cu ușurin�ă cu
penicilină. Însă, în prezent, este foarte
posibil ca infec�ia stafilococică să aibă
o rezisten�ă la antibiotic, numai 10%
să raspundă la tratament.

Cum ia naștere rezisten�a 
la antibiotice?
La fel ca oamenii, și bacteriile au ADN,
care pot suferi muta�ii și schimbări.
Așadar, atunci când oamenii folosesc
antibiotic pentru a distruge bacteria,
în unele cazuri, acele bacterii trec
printr-o muta�ie spontană de gene,
care le modifică structura, în așa fel
încât antibioticele nu le mai pot 
distruge.

Cel mai important aspect este acela că
rezisten�a bacteriană este, în principiu,
un joc de numere: cu cât mai multe
persoane încearcă să distrugă o
bacterie cu antibiotice, cu atât 
bacteriile au mai multe șanse de a
dezvolta noi gene pentru a rezista la
antibioticele respective.

Ce putem face pentru a preveni 
rezisten�a la antibiotice?
- Să utilizăm doar antibioticele 
prescrise de medic;
- Să nu folosim antibiotice rămase de
la tratamente anterioare;
- Să nu redistribuim antibioticele altor
personae;
- Să urmăm ÎNTOTDEAUNA întreg

tratamentul prescris, chiar dacă ne
sim�im mai bine.

Să prevenim infec�iile prin:
- Spălarea regulată a mâinilor;
- Evitarea contactului apropiat cu 
persoanele bolnave;
- Respectarea calendarului vac-
cinărilor.

Cauzele rezisten�ei la antibiotice:
- Prescrierea abuzivă a antibioticelor;
- Nefinalizarea tratamentului prescris
pacien�ilor;
- Utilizarea excesivă a antibioticelor 
în zootehnie și piscicultură;
- Controlul deficitar al infec�iilor în 
spitale și clinici;
- Lipsa igienei și sanita�ia precară;
- Dezvoltarea prea lentă de noi 
antibiotice.

Durata naturală a celor mai frecvente
infec�ii:
- Infec�ia urechii: în jur de 4 zile;
- Durere în gât: aproximativ o 
săptămână;
- Răceala obișnuită (curgerea nasului):
aproximativ o săptămână și jumătate;
- Infec�ia sinusală: în jur de două 
săptămâni și jumătate;
- Tusea (aparută adesea după o
răceală obișnuită): aproximativ trei
săptămâni.

Dacă infec�ia durează mai mult, 
trebuie să vă adresa�i medicului!
Utiliza�i prudent antibioticele pentru
protejarea sănătă�ii dumneavoastră și
a comunită�ii!

Asistent medical comunitar,

Cornelia Ionescu
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La mullţi ani, români!
Anul acesta, iarna s-a grăbit puţin, aruncând primii fulgi
de zăpadă încă de la jumătatea lunii noiembrie. Pentru
unii, această zăpadă şi precipitaţiile ce au urmat au fost
“mumă”, fiindcă pământul a crăpat de la atâta secetă,
iar pentru alţii a fost “ciumă”, fiindcă o parte din recoltă
a rămas neadunată de pe câmpuri şi din livezi. Dar, cum
natura nu a reuşit niciodată să ne mulţumească pe toţi
deodată şi la fel, ne împăcăm cu gândul că trebuie să-i
acceptăm toanele…

Mai sunt doar câteva zile până la începutul lunii 
decembrie, până la cel mai important eveniment al 
nostru, al românilor. Anul acesta sărbătorim cu toţii,
români de pretutindeni, Centenarul Marii Uniri de la 
1 decembrie 1918. Evenimentul este de maximă 
importanţă  şi trebuie tratat ca atare. 

În primul rând, ar trebui să ne considerăm, cu toţii,
norocoşi şi onoraţi că suntem contemporani cu
Centenarul. În acelaşi timp, este obligatoriu în a explica,
şi copiilor, şi nepoţilor noştri, importanţa momentului,
pentru a le impregna sentimentul patriotic, pentru 
perpetuarea acestuia.

În al doilea rând,ar trebui să rememorăm momentul
evenimentului, pentru a conştientiza importanţa 
acestuia şi impactul ce l-a avut la acea vreme la nivel
international, cât mai ales în istoria noastră, ca stat.

La 1 decembrie 1918, România a devenit într-adevăr
mare, atât în ceea ce priveşte graniţele şi populaţia, cât
şi ca imagine internaţională, având cea mai concretă şi
fermă recunoaştere din partea celorlalte naţiuni. În anul
1918, harta României şi-a dublat suprafaţa, cuprinzând
toate ţinuturile populate cu români, împlinind visul lor
de secole - acela de a convieţui alături,  în aceeaşi ţară,
vorbind aceeaşi limbă. 

Istoria a fost nedreaptă, fiindcă, în anii ce au urmat
după al Doilea Război Mondial, România a pierdut părţi
importante din suprafaţă şi populaţie. Dar, sentimentul
patriotic a rămas acelaşi…

Momentul decembrie 1918 a rămas unul de referinţă,
la care ne putem raporta, ca neam, atât în prezent, cât
mai ales pe viitor. Dacă, la acea vreme, românii din

toate principatele române au rezonat, dorindu-şi cu
toţii întregirea ţării, acelaşi răspuns trebuie să-l avem şi
în aceste momente tulburi, cu frământări socio-politice,
atât la nivel naţional cât şi internaţional. 

În zilele noastre, recunoştinţa trebuie să fie foarte 
puternică, fiindcă avem obligaţia morală să respectăm
memoria celor care s-au jertfit, care s-au sacrificat 
pentru împlinirea idealului naţional, acela de a apăra şi
întregi pământul strămoşesc. 

Unitatea este sentimentul care ar trebui, de asemenea,
să ne caracterizeze, fiindcă numai uniţi am reuşit, ca
neam, să dăinuim atâţia ani, să trăim într-o ţară care, la
un moment dat, devenise “grânarul Europei” şi sursa de
hrană a mai multor popoare. 

Demnitatea şi mândria de a fi român nu ar trebui să
lipsească nimănui, fiindcă avem motive fără număr!
Avem o ţară deosebit de frumoasă, fapt recunoscut de
toţi cei care au vizitat ţinuturile ei, cu forme de relief
echilibrate şi variate, cu tot ceea ce şi-ar dori orice om
de pe pământ. Avem resurse naturale inepuizabile,
parcă. Avem tradiţii şi obiceiuri păstrate încă de la  
formarea noastră ca naţie, acum aproape două mii de
ani. 

Chiar dacă vremurile contemporane nu ne sunt din cele
mai favorabile, iar unele neajunsuri ne fac uneori
egoişti, trebuie să avem ambiţia de a ne păstra valorile
naţionale şi morale, de a fi în continuare acelaşi popor
de oameni drepţi, uniţi, primitori şi generoşi, cu 
credinţă în Dumnezeu şi în viitorul aceste ţări.

Închei cu convingerea că vom sărbători cum se cuvine
acest eveniment, arătând înaintaşilor noştri respectul
ce se cuvine, iar amintirea evenimentelor din 
decembrie 1918 să ne fie model pe viitor.

La mulţi ani România!
La mulţi ani, români! 
La mulţi ani, voineşteni!

Viceprimar,

Claudiu Popa

Caut persoană cu domiciliul în comuna Voineşti sau împrejurimi pentru îngrijirea unui

bolnav deplasabil. Rog seriozitate. La nevoie, ofer cazare şi masă.

Preţ negociabil. Telefon: 0723.008.377 - Smaranda Anca. 


