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Voi fi în egalã mãsurã
ºi primarul izvoranului,
ºi al voineºteanului,
ºi al gemeneanului,
ºi al mângeanului, ºi al
lunceanului
Dragii mei,
Ideea apariþiei “Gazetei de
Voineºti” îmi aparþine în totalitate.
Buletinul informativ apare lunar
într-un tiraj de 2000 exemplare,
ajunge în toate gospodãriile comunei
noastre, se distribuie gratuit ºi vã
aduce informaþii utile despre comuna
noastrã, despre instituþiile care
activeazã pe teritoriul Voineºtiului.
La data de 28 iunie 2008,
când am fost investit în funcþia de
primar al comunei Voineºti, v-am
spus cã voi fi în egalã mãsurã ºi
primarul izvoranului, ºi al
voineºteanului, ºi al gemeneanului,
ºi al mângeanului, ºi al lunceanului.
Cred cã nu v-am înºelat aºteptãrile.
Îmi aduc bine aminte cã în
prima ºedinþã operativã cu salariaþii
din Primãria Voineºti i-am informat cã
nu am de plãtit poliþe nimãnui, cã
suntem cu toþi aici pentru a slujii
doleanþele cetãþenilor comunei
noastre, dat fiind faptul cã pentru
aceasta suntem renumeraþi.
Tot în ºedinþa operativã de
atunci am mai spus cã nu voi
implica niciun funcþionar public sau
salariat al Primãriei în campaniile
electorale ºi nici nu voi forþa pe
cineva din aceastã instituþie sã facã
politicã. Politica o facem în sediile
partidelor politice, pe stradã, în alte
locuri publice ºi nicidecum în sediul
instituþiei în care ne desfãºurãm
activitatea.

Au trecut 11 luni ºi pot spune
cã aceste deziderate au fost realizate.
Am reuºit în acest interval de timp sã
schimb totalmente mentalitatea ºi
comportamentul funcþionarului public
din instituþia pe care o conduc. Sunt
convins cã aþi observat deja acest
lucru. Totodatã, sunt sigur cã existã ºi
nemulþumiri din partea
dumneavoastrã. Pentru a putea
remedia foarte urgent aceste aspecte,
respectuos vã rog postaþi-le pe blogul
Primãriei Voineºti:
www.primarievoinesti.ro.
V-aº mai putea spune cã în
ºedinþele Consiliului Local ne strãduim
sã aprobãm cele mai bune proiecte ºi
sã luam cele mai bune hotãrâri pentru
locuitorii comunei noastre. Am o
relaþie foarte bunã cu toþi consilierii
locali, indiferent de culoarea politicã,
ºi apreciez pozitiv activitatea
dumnealor în primele 11 luni
de mandat.
De asemenea, am o relaþie
de bunã colaborare cu toþi preoþii din
comunã, cu directorii ºcolilor, cu
directorul Grupului ªcolar Agricol
Voineºti, cu directorul Staþiunii de
Cercetãri Pomicole, cu managerul
Centrului de Sãnãtate Voineºti, cu toþi
agenþii economici, precum ºi cu
salariaþii Biroului de Poliþie Voineºti.
Despre mine vã pot spune cã
am fost ales primar al comunei
Voineºti pe lista PSD ºi voi rãmâne
toatã viaþa membru al acestui partid,
partidul celor mulþi, partidul cu doctrinã

social-democratã, dar problemele
partidului le discutãm numai la sediul
Partidului, pe strada Poºtei, în
ºedinþele de birou comunal.
În acest numãr al „Gazetei de
Voineºti”, voi puncta proiectele pe
care intenþionez sã le realizez în
perioada imediat urmãtoare:
z Locuri de joacã pentru copii în
satele Brãtuleºti, Voineºti ºi Manga,
asemãnãtoare celui existent deja în
satul Izvoarele, loc de joacã care a
umplut de bucurie inimile tuturor
copiilor de acolo
z Se va începe pictura la biserica din
satul Manga
z Sisteme de încãlzire centralã la
bisericile din satele Brãtuleºti ºi
Suduleni
z Se vor pietrui strãzile ºi se va monta
tubul de azbociment în punctul
“Miriþã”, în satul Onceºti.
z Se va finaliza lucrarea la reþeaua de
apã (s-au schimbat conductele de
aducþiune – distribuþie ) în satul
Voineºti.
În încheiere, rog doritorii care
vor sã publice un articol interesant în
aceastã Gazetã sã mi se adreseze cu
toatã încrederea.
Nu uitaþi, pentru orice
problemã apãrutã la nivelul localitãþii
Voineºti, 24h din 24h, apelaþi la unul
din numerele de telefon:
0723142661 – Primar
0723142662 – Viceprimar
Cu deosebit respect,
primar Sandu Gabriel Dãnuþ
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INFORMARE

Duminicã, 3 mai 2009, a
avut loc în sala de festivitãþi a
Primãriei Voineºti Adunarea
Generalã a Asociaþiei Pomicultorilor
Dâmboviþeni. În deschidere, a luat
cuvântul delegatul Procredit Bank,
unitate bancarã care acordã
împrumuturi pentru producþie, pe
termen scurt, de 6 – 12 luni, pentru
pomicultori, cu plata ratelor la
recoltare. Pentru orice relaþie vã
rugãm sã-l contactaþi pe ofiþerul de
credite Cãtãlin Olaru la unul dintre
numerele de telefon 0372 709 430
sau 0767 056 666.
În plenul Adunarii Generale
s-au luat urmãtoarele decizii:
z S-a aprobat afilierea Asociaþiei la
Asociaþia Naþionala Legume-Fructe,
membrã FNPAR
z S-a aprobat bugetul Asociaþiei pe
2009
z S-a stabilit taxa de înscriere ºi
cotizaþia pe 2009, astfel:
- persoane fizice, PFA, AF – 30 lei
taxã înscriere ºi 50 lei cotizaþie
2009
- persoane juridice – 90 lei taxa
înscriere ºi 150 lei cotizaþie 2009
z S-a hotãrât distribuirea
substanþelor fitosanitare care vor

veni la gratuitãþi în mod egal tuturor
membrilor Asociaþiei
z S-a ales biroul executiv ºi consiliul
director.
Biroul executiv: Preºedinte - Oprea
Ion; vicepresedinte - Pãdure
Eusebiu; secretar - Braºoveanu Ion;
membri - Petre Gheorghe,
Comãnescu Nicolaie.
Consiliul director reuneºte în plus
încã 6 membri: Sandu Gabriel; Popa
Claudiu; Comanescu Vasile; Neagu
Ion; Popescu ªtefan; Erculescu
Florin.
Toate persoanele alese în
Biroul Executiv ºi în Consiliul
Director al Asociaþiei vã stau la
dispoziþie cu orice informaþie care
vã poate ajuta în activitatea
dumneavoastrã agricolã.
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În cadrul Adunãrii Generale
s-a luat în discuþie ºi iniþierea
programului „Un mãr pe zi” în ºcolile
cu clasele I – VIII. De asemenea,
s-a hotãrât cã pentru o mai bunã
desfacere a fructelor este necesar
sã ne organizãm în grupuri de
producãtori, astfel încât sã putem
avea partizi mari de fructe ºi a
obþine aceeaºi calitate.
Prezent în cadrul Adunãrii
Generale a Asociaþiei Pomicultorilor
Dâmboviþeni, delegatul DADR
Dâmboviþa, Popescu Gabriel, a dat
explicaþii despre accesarea
mãsurilor 1.4.1 – „Sprijinirea
fermelor de semisubzistenþã” ºi
1.1.2 – „Instalarea în mediul rural a
tinerilor”.
La final, vã reamintesc cã,
în conformitate cu statutul Asociaþiei
Pomicultorilor Dâmboviþeni,
hotãrârile luate în cadrul Adunãrii
Generale sunt obligatorii pentru toþi
membri, prezenþi sau absenþi la
dezbateri.
Preºed
dinte
Asociaþia Pomicultorilor
Dâmboviþeni,
ing. Ion Oprea

Adio gropi, atenþie la drum!
Înainte de toate, cu permisiunea dumneavostrã,
aduc mulþumiri Companiei Naþionale de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România - Secþiei de Drumuri
Naþionale Târgoviºte pentru reabilitarea DN 72A,
Târgoviºte - Câmpulung Muscel. De asemenea,
mulþumirile mele se îndreaptã ºi cãtre executantul
lucrãrii, care dovedeºte seriozitate ºi responsabilitate.
Stimaþi cetãþeni, cu toþii, de la mic la mare,
suntem participanþi la trafic - pietoni, bicicliºti, cãruþasi,
mopediºti sau conducãtori auto – ºi trebuie sã
respectãm legislaþia rutierã, sã prevenim accidentele
de circulaþie.
În aceste timpuri de crizã, orice bun achiziþionat
pentru a ne uºura munca sau pentru a ne aduce un
plus de confort trebuie gestionat ºi manipulat cu
mãiestrie, mai ales cã au dispãrut piedicile ºi barierele...
„naturale”, care ne îngreunau ºi ne înfrânau deplasarea
pe drumul naþional (gropile cu alurã de cratere). Mai
trebuie sã respectãm viteza legalã de deplasare, fiindcã
numai circulând în localitate cu 50 km/h ºi în afara
localitãþii cu 90 km/h evitãm producerea evenimentelor
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rutiere ºi primirea
de sancþiuni
pecuniare.
ªi pentru
cã înainte de toate
suntem pietoni, în
încheiere, vã invit
sã lecturaþi
articolele care
reglementeazã
circulaþia
pietonilor,
respectiv Art. 72
din O.U.G. nr 195/2002 ºi Art. 166 , 167, 168 din H.G.
nr 1391/2006. De asemenea, este bine sã vã puneþi la
curent ºi cu articolele care reglementeazã viteza de
deplasare a vehiculelor în localitate ºi în afara localitãþilor: Art. 48, 49, 50, 51, din O.U.G. nr 195/2002 ºi
Art. 121, 122, 123, din H.G. nr 1391/2006.
Agent ºef,
Bad
dea Constantin
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EFECTELE TOXICE A L E ALCOOLULUI
Pentru faptul cã, atât la cabinetul medical
„Boli interne”, cât ºi la Secþia Medicalã, se
prezintã foarte mulþi bolnavi cu afecþiuni hepatice,
aduc astãzi în discuþie cauzele acestei afecþiuni.
Consumul abuziv de alcool provoacã boala
numitã Hepatitã alcoolicã. Toxicitatea alcoolului
se manifestã asupra organismului prin efecte
acute sau cronice. Efectele acute sunt: starea de
euforie, stimularea apetitului, analgezia,
spasmolitic ºi diuretic. În doze toxice necontrolate
apar alterãri psihice. Dupã consumul îndelungat,
apare toxicitatea cronicã. Complicaþiile se
manifestã pe ficat, stomac, pancreas, inimã,
glande endocrine, sistem nervos central ºi
periferic. Hepatita alcoolicã se clasificã dupã
criteriul anatomoclinic în: steatozã hepaticã,
hepatitã alcoolicã acutã ºi cronicã, cirozã
hepaticã.
Efectele toxice ale alcoolului asupra
ficatului se valideazã în prezenþa malnutriþiei, care
include: hipoproteinemie, deficitul de vitamina B12, acid
folic. Manifestãrile clinice prezente sunt: semnele
alcoolismului cronic evidente pe sistemul nervos,
tulburãri de nutriþie, simptome digestive precum
anorexie, vãrsãturi, dureri în epigastru – cauzate de
gastrita alcoolicã. Icterul este prezent la 75% dintre
bolnavi. Hepatomegalia, forma nedureroasã, ascita ºi
circulaþia colateralã evidenþiazã evoluþia cãtre cirozã
hepaticã. Diagnosticul se bazeazã pe manifestãrile
clinice, explorãri paraclinice ºi datele anamnestice în
care bolnavul recunoaºte consumul de alcool. Evoluþia
poate fi mortalã din cauza insuficienþei hepatice,
hemoragiilor digestive ºi insuficienþei renale. Evoluþia

spre cirozã hepaticã este posibilã când sunt prezente
urmãtoarele criterii de gravitate: hiperbilirubinemie mare
ºi prelungitã; hiperamonemie. Ca evoluþie, dacã se
continuã consumul de alcool, se3 dezvoltã leziuni
fibroase ºi ulterior cirozã cu icter ºi ascitã. Tratament:
înlãturarea consumului de alcool, regim alimentar
echilibrat în factori lipotropi. Ca medicaþie, se
recomandã: acidul aspartic, anabolizante ºi vitamine din
grupul B. În stadiul de cirozã tratamentul este cel al
cirozei hepatice ºi al complicaþiilor vasculare ºi
parenchimatoase.
Am fãcut aceastã sumarã expunere pentru a
aduce la cunoºtinþa bolnavilor cât de periculos este
alcoolul pentru sãnãtatea lor.
Dr. Stãncescu Vasile,
Med
dic specialist Boli Interne,
Manager Centrul de Sãnãtate Voineºti

Din sfera politicului...
Vã prezentãm componenþa celor douã birouri comunale ale partidelor care au organizat
în aceastã perioadã conferinþele comunale de alegere a birourilor de conducere.

PSD
1. Preºedinte -Sandu Gabriel Danut
2. Prim vicepreºedinte -Balcan
Gheorghe
3. Vicepreºedinte - Aldulescu Carmen
4. Vicepreºedinte - Tutealca Danut
5. Vicepreºedinte - Ciortan Danut
6. Vicepreºedinte - Manescu Caudiu
7. Vicepreºedinte - Sontea Neculae
8. Secretar - Oprea Constantin
9. Trezorier - Bucura Neculae
10. Membru - Petre Gheorghe
11. Membru - Rosu Vasile

12. Membru - Petrescu Gheorghe
13. Membru - Erculescu Florin
14. Membru - Ion Ciprian
15. Membru - Cotet Constantin
16. Membru - Oncescu Constantin
17. Membru - Padure Eusebiu
18. Membru - Motoiu Mihaela
19. Membru - Oncescu Gabriel
20. Membru - Lambuta Nicolae
21. Membru - Dojana Mihai
22. Membru - Comãnescu Dan
23.Membru -I ordache Adrian

PDL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preºedinte - Erculescu Gheorghe
Vicepreºedinte - Oncescu Marius
Vicepreºedinte - Cotea Mioara
Secretar - Stãncescu Vasile
Membru - Preda Sorin
Membru - Voicu Ion
Membru - Oncescu Gabriel
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PLEDOARIE PENTRU SPORT
„Dacã doreºti sã ai un copil inteligent, dotat, trebuie sã-ii dezvolþi forþa
pe care inteligenþa i-o
o va cultiva, sã-ll faci sãnãtos ºi robust
pentru a-ll face înþelept ºi cu judecatã... lasã-ll sã lucreze, obiºnuieºte-ll
sã activeze. Sã ai grijjã sã se miºte mult. Sã fie un om puternic trupeºte,
în curând va deveni puternic ºi intelectual“.
J.J. Rousseau

Din nefericire, marcat de tehnologia modernã,
de lumea virtualã care l-au înlãnþuit în spaþiul închis al
locului de muncã sau al casei, omul contemporan s-a
depãrtat de naturã, de arenele sportive. Faptul cã mulþi
copii „practicã“ astãzi diferite ramuri sportive pe calculator, în timp ce sunt „scutiþi“ de cãtre pãrinþii excesiv de
protectori de orele de educaþie fizicã desfãºurate în
ºcoalã reprezintã un fenomen social real ºi deosebit de
primejdios. Aceastã realitate constituie un semnal de
alarmã pentru toþi factorii implicaþi în procesul de formare a tinerei generaþii. De aceea, cercetãtorii din
domeniul psihologiei sportului au un rol esenþial nu doar
în conturarea unor concepte ºi metodologii specifice, ci
ºi în readucerea în atenþia societãþii a celebrului dicton
al lui Juvenal: „Mens sana in corpore sano“.
Având convingerea cã lucrarea de faþã e doar o
picãturã în oceanul fãrã sfârºit al preocupãrilor din
vastul domeniu al acestei ramuri a psihologiei, exprim
intenþia mea de a continua cercetãrile în domeniul
sportului ºcolar, cu scopul de a detrona mentalitatea
potrivit cãreia orele din aria curricularã a sportului sunt
rãpite pentru discipline considerate mai „importante“.
Nu vom avea niciodatã copii mai sãnãtoºi ºi mai fericiþi
dacã ei nu fac sport, chiar dacã sunt „olimpici“ la diferite
discipline ºcolare.
Concepþia modernã în aria psihologiei sportului
subliniazã ideea cã activitatea fizicã ºi sportivã este
menitã sã menþinã echilibrul personalitãþii umane. Ca
partizan al practicãrii sportului în cadru organizat, dupã
un program riguros întocmit ºi sub îndrumarea atentã a
unei echipe complexe, interdisciplinare, consider deplin
realã ºi justificatã afirmaþia cã o societate în care se
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îngemãneazã „omul care se joacã“ (homo ludens) cu
„omul care munceºte“ (homo faber) factorul sportiv
capãtã aspect social, care poate fi evaluat pozitiv. De
asemenea, practicarea sportului, a exerciþiilor fizice dã
valoarea umanã durabilã , ba chiar ºi aspect cultural
acestui fenomen social care este sportul.
Evoluþia istoricã a societãþii umane, marcatã
printr-un nivel foarte ridicat de tehnologizare ºi automatizare, confirmã faptul cã omul modern este preocupat de
perfecþionarea sa continuã atât în plan intelectual cât ºi
profesional, dar ºi moral. Acaparat de lumea mirificã a
calculatorului ºi a televiziunii, omul zilelor noastre ignorã
faptul cã starea sãnãtãþii sale, mintalã sau fizicã,
influenþeazã în mod direct activitatea sa, capacitatea de
muncã, performanþele sale intelectuale ºi profesionale ºi
neglijeazã conºtient sau inconºtient, practicarea
regulatã a unor exerciþii fizice, de miºcare, de
întreþinere, practicarea unor jocuri sportive sau pur ºi
simplu a unor plimbãri reconfortante în aer liber.
In etapa actualã, când omenirea a devenit
dependentã de calculator ºi televizor, obiectivul principal
ce îi revine educaþiei fizice ºi sportului ºcolar este de a
atrage tineretul spre sãlile ºi terenurile de sport,
reconsiderând rolul pe care îl au practicarea exerciþiilor
fizice, exerciþiilor de miºcare, de întreþinere în
dezvoltarea personalitãþii elevului.
In familiile cu un nivel de educaþie ridicat (studii
medii ºi superioare) ºi cu o stare materialã bunã existã
o atitudine pozitivã faþã de practicarea de exerciþii fizice
sub formã organizatã ºi nu numai. Familiile acestea sunt
conºtiente de valoarea pe care o au exerciþiile fizice,
exerciþiile de miºcare ºi de întreþinere asupra dezvoltãrii
normale ºi armonioase a copilului.
Timpul petrecut în faþa calculatorului ºi a televizorului creºte direct proporþional cu vârsta, iar timpul
petrecut în aer liber scade odatã cu înaintarea în vârstã.
Este îngrijorãtor faptul cã în zilele de vacanþã , în zilele
de la sfârºitul sãptãmânii, elevii stau în faþa calculatorului ºi a televizorului peste 10 ore, de cele mai multe ori
fiind asistaþi de cãtre pãrinþi cu care vizioneazã nu
numai emisiuni potrivite vârstei lor. Din diverse motive
copiii preferã sã stea în casã în detrimentul activitãþilor
în aer liber, iar cei care nu au calculator în casã preferã
sã-ºi petreacã timpul liber în cluburi sau la prieteni.
Foarte rar ies însoþiþi de pãrinþi la plimbare în aer liber
sau practicã împreunã cu pãrinþii exerciþii fizice.
(Contiinuare în pag
gina 5)
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Sursur d e I zvoare

Miroase a flori de mai ºi vânt de
p rimãvarã. C e b ine s ã f ii c op
p il!
Soarele î þi v orbeºte, f lorile î þi
d, oamenii te iubesc...
surâd

Ce dimineaþã frumoasã! Drumul se
întinde înaintea mea. Mã duc la
ºcoalã. Mereu am o senzaþie de
bucurie când intru în satul Izvoare.
Mã întâmpinã imaginea pãdurii care
pare o diademã peste sat. Bucuria
oamenilor mã înveseleºte. Privesc
ºcoala cu clasele mici, ºcoala unde
am învãþat ºi eu. Nostalgia mã
copleºeºte. Aici am învãþat ce este
prietenia, ce este respectul, ce este
bucuria de a fi copil. Aici am învãþat
sã cânt, sã recit, sã desenez. Ce
frumoase sunt serbãrile de la ªcoala
Izvoare! Aici am cunoscut-o pe
doamna mea învãþãtoare, Maria
Dumitrescu, care este acum printre
îngeri, dar ne vegheazã paºii în
viaþã. Este o ºcoala micã, dar
primitoare. Copiii, pãrinþii, doamnele
învãþãtoare dau viaþã acestei ºcoli.
Eu învãþ acum la Suduleni, unde
dragostea pentru copii ºi pentru
meseria de dascãl se vede în ochii
Vis-a
a-vvis de
Liceul Voineºti

fiecãrui cadru didactic. Noi, clasa a
VI-a, suntem copii buni, dar ºi
nãzdrãvani. Majoritatea a învãþat la
ªcoala Izvoare, aºa cã, de multe ori
plecãm împreunã sã ne mai jucãm
fotbal ºi acolo. Avem amintiri pe
care nu le vom uita niciodatã. Copiii
mici ne privesc cu bucurie. Sunt
foarte mândri de pãrculeþul din
spatele ºcolii. Acum, au un loc de
joacã frumos, primitor, aºa cum
meritã toþi copiii. Domnul primar

Sandu Gabriel le-a fãcut o mare
bucurie cu acest pãrculeþ. Eu ºi
copiii mai mari de abia aºteptãm sã
inaugurãm terenul de sport.
Mulþumim, d-le primar, pentru
bucuriile bune ºi frumoase pe care
le-aþi fãcut pentru satul acesta, cu
nume de izvor...
Ce fericire sa fi copil!

And
dreea Cristina Honciu,
Clasa a VI-a
a, ªcoala Sud
duleni

RESTAURANT “LA A L I N ”
organizeazã
nunþi,
botezuri,
aniversãri,
mese festive

PROGRAM: 07.00 - 23.00

Rezervãri la:
0723-3
337965

PLEDOARIE PENTRU SPORT

(Continuare din pagina 4)

Este bine ºtiut cã, educaþia fizicã desfãºuratã
atât la nivel de învãþãmânt primar cât ºi la nivel de
învãþãmânt gimnazial, liceal sau chiar universitar
îndeplineºte un rol deosebit în procesul de formare ºi
dezvoltare a personalitãþii copilului. Specialiºtii din
domeniul psiho - pedagogic recunosc valenþele
formative în plan biologic, motric, psihic ºi social ale
acestei discipline.

Prin extrapolare, putem afirma cã societatea
româneascã, datoritã nivelului de educaþie redus, dar ºi
datoritã greutãþilor financiare cu care se confruntã are o
poziþie rigidã, de indiferenþã sau chiar de respingere faþã
de necesitatea practicãrii zilnice a exerciþiilor de
miºcare, de întreþinere, motivând de cele mai multe ori
lipsa timpului necesar ori greutãþile de ordin material cu
care se confruntã.
Prof. Bâlcan Gheorghe,
Grup
pul ªcolar Agricol Voineºti
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ÎN ATENÞIA CRESCÃTORILOR DE ANIMALE
În calitate de Medic Veterinar,
concesionar al activitãþilor sãnãtãþii
veterinare pe teritoriul comunei
Voineºti, doresc sã fac câteva
precizãri, în speranþa cã vor fi luate în
consideraþie de cãtre toþi cetãþenii
localitãþii noastre.
În aceastã perioadã, þara
noastrã ºi implicit judeþul nostru se
aflã în plinã campanie de vaccinare
contra PESTEI PORCINE CLASICE.
ªi în localitatea noastrã se executã
vaccinare profilacticã contra Pestei
porcine la toate porcinele cu vârsta de
peste 2 luni deþinute de gospodãriile
populaþiei, vaccinare suportatã ca ºi
costuri în totalitate de statul român.
Este o acþiune obligatorie, reglementatã de decizia CE 897/2008 ºi transpusã în legislaþia naþionalã prin HG

nr.331/18.03.2009 ce aprobã
„Programul naþional de supraveghere,
prevenire, control ºi eradicarea bolilor
la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protecþia animalelor ºi
protecþia mediului” pentru anul 2009.
Facem un apel ºi pe aceastã cale
cãtre cetãþenii comunei Voineºti care
deþin porcine în gospodãriile propri, sã
coopereze ºi sã colaboreze cu cadrele
veterinare ale echipei de vaccinare, ce
îi vor vizita la domiciliu, sã le asigure
tot sprijinul necesar incontentia animalelor, pentru cã este în interesul
gospodãriilor sã deþinã animale sãnãtoase, pe principiul ”ESTE MAI BINE
SÃ PREVENIM DECÂT SÃ TRATÃM”
Pesta Porcinã Clasicã este consideratã o boalã extrem de gravã prin morbilitatea ºi mortalitatea foarte ridicatã,
prin mãsurile extrem de costisitoare
ale combateri ei. Odatã cu vaccinarea
se executã ºi identificarea pocinelor
prin crotaliere (a animalelor necrotaliate) ºi aceastã acþiune efectuându-se
fãrã costuri pentru proprietarii ani-
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malelor, fiind deasemenea o acþiune
obligatorie.
În perioada campaniei de
vaccinare ºi nu numai, ca o mãsurã
împotriva rãspândirii bolii, se interzice
cu desãvârºire miºcarea porcinelor în
afara localitãþii. Astfel HG
331/18.03.2009, art 12, pct. A specificã expres cã „miºcarea porcinelor din
gospodãriile populaþiei în alte localitãþi
decât localitatea de origine indiferent
de scop, constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amenda de la 5000
lei la 10000 lei, precum ºi cu confiscarea porcinelor ºi distrugerea lor. La
pct. B se specificã deasemenea cã
„trensportul de porcine vii fãrã certificat sanitar-veterinar de sãnãtate ºi formular de miºcare, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã
de la 20000 lei la 30000 lei
precum ºi cu confiscarea
porcinelor.
În concluzie, mãsurile
privind circulaþia porcilor sunt
drastice, ceea ce denotã
importanþa prevenirii ºi
combaterii acestei boli grave.
Recomand gospodãriilor din urbea noastrã sã
Îºi achiziþioneze porci vii
numai din ferme autorizate,
cu documente însoþitoare sau
de la alþi gospodari din
localitate, din prasilã proprie,
cu obligaþia de a notifica medicul
veterinar al Cab. Med. Vet. Voineºti.
Deasemenea proprietarii de
porcine trebuie sã anunþe medicului
veterinar cazurile de îmbolnãvire sau
de mortalitate la aceastã specie.
Tot în aceastã perioadã se
încheie vaccinarea anticarbunoasã
(contra antraxului – popular „Dalac”),
începutã în luna aprilie, la toate animalele de peste douã luni din speciile:
OVINE/ BOVINE/ CAPRINE/ CABALINE de pe teritoriul comunei Voineºti,
acþiune de asemenea obligatorie de
imunoprofilaxie specificã, parte din
„Programul naþional de supraveghere
prevenire, control ºi eradicare a bolilor
la animale pe anul 2009.
Din nou facem apel cãtre
deþinãtorii acestor specii de animale
sã coopereze ºi sã colaboreze cu
medicul veterinar, respectând datele ºi
locurile de desfãºurare care le sunt
anunþate pentru efectuarea acestei
acþiuni.

Aº dori sã mai aduc în atenþia
dvs., stimaþi crescãtori de animale ºi
faptul cã în aceastã perioadã vacile de
lapte sunt în plin sezon de fãtãri ºi
pentru cã ultimele douã sãptãmâni
înainte de fãtare ºi primele douã
sãptãmâni dupã acest moment sunt
hotãrâtoare – constituind perioada
criticã din perioada unei vaci, este
posibil sã aparã boli metabolice: febra
de lactaþie (hipocalcemie), acidoza,
cetoza – precum ºi inflamaþii ale
glandei mamara ºi retenþia învelitorilor
fetale,- afecþiuni ce necesitã pentru
remedierea lor mãsuri urgente de
specialitate.
Recomand crescãtorilor sã
supravegheze mai ales în timpul
mulsului: pofta de mâncare a vacii,
atitudinea ei faþã de mediul
înconjurãtor, modificãri asupra
mersului ºi echilibrului, precum ºi
starea de întreþinere corporalã a
animalului.
Toate aceste amãnunte ne
aratã starea normalã sau anormalã a
organismului ºi ne determinã sã
cerem ajutor de specialitate cât mai
urgent.
Reamintesc crescãtorilor de
animale cã la sediul Cabinetului
Medical Veterinar Voineºti am deschis
un registru de notificãri evenimente cu
privire la animalele dumneavoastrã,
având abligaþia de a notifica medicului
veterinar urmãtoarele evenimente, în
termen de ºapte zile de la producerea
lor:
z Creºterea numãrului de
animale din gospodãrie (prin fãtãri/
cumpãrãri/ donaþii)
z Descreºterea numãrului de
animale din gospodãrii (prin sacrificãri
consum propriu/ vânzãri/ donaþii/
partaj/ moarte animal)
E bine de ºtiut cã ºi aceastã
obligaþie a dumneavoastrã, atunci
când nu o respectaþi, constituie
contravenþie la legea sãnãtãþii
veterinare ºi se sancþioneazã.
În încheiere, doresc sã salut
apariþia acestei gazete ºi împreunã cu
administraþia localã ºi cu cooperarea
ºi sprijinul dumneavoastrã, a
cetãþenilor crescãtori de animale ºi nu
numai din urbea noastrã, sã reuºim a
avea animale sãnãtoase ºi în
consecinþã „bucate sãnãtoase”.
Cu respect ºi consideraþie
Dr. Mandroiu Nicolae
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SFATURI UTILE

Perioada imediatã
scuturãrii florilor la speciile
pomicole, perioada cu creºtere
rapidã a lãstarilor, este cea mai
criticã. Precipitaþiile în cantitãþi
mici ºi temperatura ridicatã de

peste zi sunt cele mai bune
condiþii de dezvoltare a bolilor.
De asemenea, se
dezvoltã ºi dãunãtorii, ei
aflându-se în diferite stadii: ou,
larvã, adult. În aceste condiþii, vã

recomandãm aplicarea tratamentelor la acoperire, la intervale
de 7-10 zile, cu substanþe
sistemice, plus cele de contact.
Substantele de contact se pun în
dozã completã.

Tratamente recomandate la specia mãr pentru aceastã perioadã:

NOTÃ:
D Urmãriþi
avertizãrile
fitosanitare
D Se pot
adãuga
îngrãºãmintele
foliare, cu
respectarea
intrucþiunilor
de folosire.
D Substanþele
din tabel se
pot înlocui cu
altele similare
D Se va þine
cont de
precipitaþiile
cãzute în
aceastã
perioadã.

Se recomandã ºi plantarea de momeli toxice împotriva rozãtoarelor. Momelile se izoleazã cu plastic ºi se
planteazã la tulpina pomilor, la 3-5 cm în sol. Plantarea momelilor neizolate duce la dezintegrarea acestora ºi la
rezultate minime în combaterea rozãtoarelor. În aceastã perioadã se poate continua de asemenea operaþia de
erbicidare totalã sau a buruienilor de sub proiecþia coroanei pomilor.
Pentru informaþii suplimentare, vã stãm la dispoziþie la urmãtoarele numere de telefon:
0722 832 637 (Oprea Ion); 0723 632 178 (Petre Gheorghe) ºi 0721 372 059 (Braºoveanu Ion).
Preºediinte Asociiaþiia Pomiicultoriilor Dâmboviiþenii, ing
g. Ion Oprea

DIN
REGISTRELE
STÃRII CIVILE
- aprilie 2009 -

CÃSÃTORII
1. Popa Claudiu ºi ªuþoiu Andreea Eugenia

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Gãlie Margareta
2. Dinu Spiridon
Dumnezeu sã-ii odiihneascã!
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PRAZNICUL ÎNÃLÞÃRII DOMNULUI
ªI MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS
ªi dupã ce Mã voi înãlþa de pe pãmânt,
voi chema la Mine pe toþi...
(loan XII, 3 2)

Niciodatã Domnul Iisus Hristos
n-a spus ceva care sã nu fie îndeplinit
ºi nici nu a sãvârºit altceva care sã fie
împotriva firii. Totuºi, sunt unele fapte
care pentru noi sunt neînþelese ºi
constituite taine ale mântuirii.
N-am putea crede în
coborârea Fiului Lui Dumnezeu din cer
si întruparea Sa din Sfânta Fecioarã,
dacã nu era existenþã personalã ºi
sfintenie absolutã.
N-am putea întelege minunile
ºi semnele copleºitoare pentru fire,
dacã Iisus Hristos n-ar fi fost Mesia Cel
promis de Dumnezeu-Tatãl primilor
oameni ºi Cel vestit de profeþii
Vechiului Testament ca Cel mai mare
Prooroc. N-ar fi avut loc vindecãrile
miraculoase ºi tãmãduirile de tot felul,
dacã Hristos n-ar fi fost doctorul
sufletelor noastre. Nu s-ar fi distrus
moartea ºi slujbaºul ei, diavolul, dacã
Domnul Hristos nu era Împãratul vieþii.
N-ar fi avut rost batjocorirea ºi
pãtimirea Domnului, dacã El nu ar fi
venit sã salveze sufletele noastre. Fãrã
rost ar fi fost credinþa noastrã dacã nu
ar fi înviat Domnul ºi neîmplinitã
nãdejdea noastrã, dacã nu S-ar fi
înãlþat la cer.
Sãrbãtoarea Înãlþãrii
Mântuitorului Hristos încheie ciclul
Praznicelor împãrãteºti. Înãlþarea este
tot o descoperire a Dumnezeirii ºi
ultimul anunþ al Judecãþii de apoi. De
fapt, de aici înþelegem actul de dreptate
al desãvârºirii noastre ºi siguranþa
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rãsplatei ºi a împlinirii nãdejdii sufletului
(mântuirea).
Mântuitorul S-a înãlþat la cer,
dovedind cã trupul pe care L-a luat
pentru mântuirea noastrã ºi-a îndeplinit
misiunea prin Înviere, prin preaslãvire,
ceea ce înseamnã cã transformarea
noastrã în moºtenitori ai Împãrãþiei lui
Dumnezeu nu se sãvârseºte decât prin
trupul ºi sufletul nostru. Chipul de om
luat de Mântuitorul a fost preaslãvit prin
Înviere deci ridicat la menirea lui „de
chip ºi asemãnare a lui Dumnezeu“
(Facerea I,26), iar sufletul, sau
dumnezeirea Sa, ºi-a îndeplinit astfel
rolul de Fiu al lui Dumnezeu prin
înfierea noastrã ºi de Rãscumpãrãtor
prin ºtergerea pãcatului strãmoºesc.
Prin întrupare, Mântuitorul
Hristos a venit la oameni, pãrãsind
cetele îngerilor, deci lumea spiritualã;
ne-a ridicat mai presus de îngeri,
încredinþându-ne taina transformãrii
pâinii ºi a vinului în Trupul ºi Sângele
Domnului cu puterea Sfântului Duh.
Aceastã minune cereascã pe care o
sãvârseºte preotul pe Sfântul
Jertfelnic, împreunã cu rugãciunile
credincioºilor, face permanentã
coborârea ºi Înãlþarea Mântuitorului
Hristos.
Învierea Domnului Hristos,
arãtãrile Sale dupã Învierea nu ar fi
putut fi înþelese de ucenici, dacã nu
s-ar fi înãlþat la cer, astfel, toþi L-ar fi
considerat o nãlucã (Matei XIV,26) sau
o apariþie, pentru cã mintea nu putea
înþelege. În aceeaºi stare de uimire au
rãmas toþi aceia care L-au vãzut
înãlþându-Se, dar Mântuitorul i-a asigurat cã vor înþelege minunea, atunci
când îi va lumina Sfântul Duh „ºi vor
primi putere de sus” (Fapte I,8).
Înãlþarea Domnului a fost profeþitã încã din Vechiul Testament
(Daniel VII, 13) ºi s-a împlinit pentru
încrederea în adevãrul Învierii ºi vieþii
de apoi. De aceea faptul Rãscumpãrãrii
noastre îºi are obârºia în Înviere, dar
continuarea Rãscumpãrãrii se face prin
Înãlþarea ºi trimiterea Sfântului Duh în

lume, în Ziua Cincizecimii.
Viaþa noastrã în Hristos,
relaþiile de dragoste ºi respect pentru
toatã lumea ne fac permanent martori
ºi trãitori ai vieþii curate ºi liniºtite.
Dacã rãutatea ºi patimile
lucreazã în permanenþã, creºtinul sã fie
acela care sã înfrunte asemenea
obstacole ale satanei. În relaþiile cu
lumea, nimic nu este mai de preþ,
pentru viaþa noastrã creºtineascã,
decât porunca: „Aºa sã strãluceascã
lumina voastrã înaintea oamenilor, ca
vãzând ei faptele voastre cele bune sã
preamãreascã pe Pãrintele vostru Cel
din ceruri“ (Matei V, 16).
Înãlþarea Domnului
pecetluieºte cele trei slujiri ale Sale:
Prooroc, Arhiereu ºi Impãrat, având ca
martori îngerii ºi credincioºii, care cautã
împreunã (Apoc. XIV, 3) ºi slujesc
împreunã (Evr. I, 14).
Praznicul Înãlþãrii Domnului
este prilej de bucurie ºi nãdejde
neclintitã în fãgãduinþele Mântuitorului
Hristos.
Cunoscând ºi trãind aceste
fapte minunate, sã ne curãþim simþirea
ºi sã ne luminãm mintea pentru a
înþelege rostul nostru creºtinesc ºi al
nemuririi sufletului prin desãvârºirea
trupului cu fapte bune ºi respect pentru
fiinþa ºi viaþa noastrã. Pentru cã acest
respect înseamnã jertfa duhovniceascã
bine plãcutã lui Dumnezeu...“ (I Petru
II, 5) ºi înþelegerea scopului venirii în
lume ºi Înãlþãrii la cer a Domnului
Hristos, la 40 de zile dupã Înviere.
„Sã fim vrednici ca la sfârºitul vieþii
noastre pãmânteºti sã auzim glasul lui
Iisus care strigã: Dupã ce Mã voi înalþa,
voi chema la Mine pe toþi în Împãrãþia
gãtitã vouã înainte de întemeierea
lumii”... (Matei XXV, 34), cãci cu
adevãrat: Hristos S-a înãlþat!

Pr. Mihai Ionuþ Andrei
Parohia Lunca-V
Voineºti

