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Pagini de aur pentru voineºteni
“Aceastã «Carte de onoare» este deschisã
astãzi, 28.12.2011, ºi se vrea o oglindã a trãirilor ºi
impresiilor tuturor acelora al cãror drum s-a intersectat
cu destinul meleagurilor noastre binecuvântate de
Dumnezeu.
Dorim sã fie ºi un dar modest adus fiilor satului,
acelor oameni minunaþi a cãror inima vibreazã de
emoþie la tot ce se petrece «acasã» în Voineºti.
Peste ani, când aceastã carte, ca o corabie, va
trece peste întinsele mãri ale timpului, suntem convinºi

cã, lecturând paginile ei de aur, urmaºii vor înþelege
mândria noastrã de a aparþine acestor locuri ºi poate o
lacrimã va miji în genele lor.
Aceasta va fi cea mai mare rãsplata pentru noi,
pentru strãdania de a aduna laolaltã trãiri atât de
frumoase, valoroase ºi unice”.

28 decembrie 2011
Primar Sand
du Gabriel Dãnuþ

Grupã de jandarmi la Voineºti
Bine v-am regãsit stimaþi
cititori. Încã de la început aº dori sã
vã urez multã sãnãtate, putere de
muncã, împliniri ºi realizãri în noul
an care abia a început.
Dacã ar fi sã ne luãm dupã
vorba româneascã ,,ziua bunã se
cunoaºte de dimineaþã” ºi privind la
situaþia în care se aflã þara la
începutul anului, putem sã tragem
concluzia cã, anul 2012 va fi unul
plin de frãmântari sociale ºi de
rãsturnãri de situaþii politice. Dar sã
lãsãm timpul sã le cearnã ºi sã le
aºeze pe toate ºi sã revenim la ale
noastre.
Dupã cum bine v-am
obiºnuit în decursul celor trei ani
scurºi de la preluarea mandatului,
demersurile pentru a schimba câte
ceva prin comunã vor continua ºi în
acest an.
Dat fiind faptul cã situaþia de
crizã se accentueazã ºi starea
financiarã a majoritãþii cetãþenilor
este pe zi ce trece tot mai afectatã
de acest lucru este de aºteptat ca

delicvenþele ºi faptele antisociale sã
se înmulþeascã. Drept pentru care
venim în sprijinul dumneavoastrã, al
cetãþenilor de bunã credinþã, cu o
nouã mãsurã de protecþie: începând
din 19 ianuarie 2012 s-a reînfiinþat în
comuna noastrã o subunitate de
jandarmi care va funcþiona în fostul

sediu al Poliþiei (vizavi de Primãrie).
Subunitatea va avea un numar de
13 Jandarmi ºi va funcþiona dupã un
program 24/24 de ore.
Considerãm cã acest pas
este unul favorabil comunei noastre
ºi comunelor limitrofe deoarece
înfiinþarea acestei subunitãþi va
aduce un plus de liniºte ºi siguranþa
tuturor cetãþenilor de bunã credinþã.
Dupã cum bine ºtiþi,
Jandarmeria este una dintre cele
mai dinamice, mai ferme ºi mai
active arme ale forþelor armate, care
acþioneazã în cele mai ostile ºi grele
condiþii.
Pe teritoriul comunei noastre
se vor forma atât patrule simple
formate numai din jandarmi cât ºi
patrule mixte poliþie-jandarmeriepoliþie localã, care vor asigura
liniºtea ºi ordinea în toate satele
comunei dupã un program bine
stabilit ce sperãm cã va avea o
eficienþã maximã.
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Sfaturi de la medicul veterinar
Acum, la început de an, vã
doresc un an nou cu sãnãtate, cu
bucurii, împliniri ºi mai multã liniºte
în sufletele dumneavoastrã. La
mulþi ani!
Începând din acest an,
2012, trebuie, ºi haideþi sã ne
gândim fiecare la o schimbare de
atitudine, sã încercãm sã ne
schimbãm mai întâi fiecare dintre
noi, în noi înºine ºi apoi sã
pretindem cã ºi ceilalþi din jurul
nostru sã se schimbe.
Nu uitaþi, deviza pentru anul
2012 sã fie “Schimbarea atitudinii”.
Dupã aceste urãri ºi recomandãri bune, zic eu, nu pot sã nu
amintesc ºi lucruri ºi atitudini
negative din sfârºitul de an care
tocmai s-a încheiat, atitudini care
unora dintre concetãþenii mei nu le
fac cinste.
Vorbesc vizavi de activitatea
mea, activitatea de prestãri de
servicii veterinare cãtre gospodãriile
populaþiei din localitatea Voineºti.
Sunt foarte dezamãgit sã
constat cã dupã multe apeluri,
nominale, verbale ºi scrise în
aceastã revistã, existã încã destul
de multe gospodãrii ºi locatari ale
acestora care nu au înþeles încã
nimic faþã de aceasã profesie ºi
importanþa ei. Acum, când peste tot
în lume se pune accentul pe
alimentele ce le consumãm ºi pe
siguranþa acestor alimente,
serviciile medicale veterinare ºi cei
care le practicã legal, adicã medicii
veterinari sunt veriga absolut cea
mai importanþã, aº spune
primordialã în producerea, circuitul
ºi siguranþa alimentelor pe care le
consumãm.
Nu uitaþi cã suntem ceea ce
consumãm. Spuneam cã sunt
foarte dezamãgit de unii dintre
gospodarii localitãþii, ºi stiu ce
vorbesc când afirm acest lucru.
Exemple sunt destul de multe, dar
aº aminti aici doar din derularea
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campaniei de vaccinare antirabica
ce s-a desfãºurat în localitatea
noastrã pe parcursul a trei luni
(octombrie, noiembrie, decembrie)
ºi care, la general, s-a fãcut fãrã
probleme majore, dar dupã ce se
face vaccinarea a 1700 câini ºi
pisici, ºi se parcurge cele 8 sate,
mergându-se în „preº” (covor),
totuºi, am întâlnit ºi 7 cazuri de
refuz categoric cu semnãtura în
tabelele de vaccinare, cu toate cã
acþiunea a fost gratuitã (vaccin ºi
manoperã)
Stimaþi locuitori ai comunei,
aceºti indivizi sunt mai deºtepþi, zic
ei, decât toþi ceilalþi, dar se înºealã
singuri, de altfel, aceste curþi se
considerã curþi suspecte de
contaminare cu virusul rabic ºi mã
voi ocupa personal împreunã cu
medicul oficial ºi cu sprijinul
domnului primar, sã facem ºi
vaccinarea efectivã în aceste curþi
ºi sã-i facem sã plãteascã acest
refuz, cu sancþiuni contravenþionale.
ªi, un al doilea aspect ce
doresc sã-l aduc în discuþie este cel
al examenului trichineloscopic la
carnea de porc, de la porcii
sacrificaþi în gospodãriile populaþiei.
Dacã la aproximativ 1200-1500 de
porcine sacrificate în ultimele 3 luni
din an, s-a executat 67 examene
trichineloscopice, vã daþi seama ºi
dumneavoastrã cât s-a înþeles de

importanþa acestei boli cu
transmitere la om ºi cât de bine
doresc oamenii sã se apere
împotriva bolilor sau cât de mult
doresc sã fie sãnãtoºi.
Acum , la început de an
spuneam cã activitatea noastrã se
desfãºoarã conform unui Program
Naþional ºi va consta, în prima
etapã, ianuarie/februarie, în
completãri de vaccinare contra
rabiei la toþi cei care nu au fost la
domiciliu în timpul campaniei ºi la
animalele excluse atunci de la
vaccinare din motive obiective (sub
vârstã, animale gestante, bolnave,
etc)
Tot în aceastã perioadã se
va face o cartografie a porcinelor
din gospodãrii (un inventar) pentru
a putea corela BND (Baza Naþionalã
de Date) cu terenul (cu ce mai
existã în gospodãrii), ºi, totodatã aºa
cum spune legea, se vor identifica
prin crotaliere toþi pocii din
gospodãrie care sunt neidentificaþi
ºi, aici vreau sã amintesc cã,
crotalierea este contra cost, iar
vârsta de crotaliere legalã la porcine
este de 60 de zile, pentru ca
manopera sã fie gratuitã ºi
proprietarul sã achite doar contravaloarea crotaliului, conform legislaþiei
în vigoare .

Continuare în pagina 3
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Grupã de jandarmi la Voineºti
Sunt convins cã aceastã
veste are un caracter dual: cetãþenii
de bunã credinþã se vor bucura
ºtiindu-se ºi ºtiindu-ºi copiii ºi pe cei
apropiaþi în siguranþã, iar cei certaþi
cu legea, care furã, tâlhãresc, vandalizeazã ºi distrug se vor gândi de
doua ori înainte sã comitã o faptã
negativã.
Noi nu putem decât sã ne
mândrim cu reînfiinþarea subunitãþii
de jandarmi ºi sã sperãm cã activitatea acesteia va fi mai mult
preventivã ºi nu va fi cazul sã se
intervinã în forþã pentru întreþinerea
stãrii de calm ºi siguranþã în comuna
noastrã ºi în zonã.
În încheiere, dorim sã le mulþumim celor care au
susþinut înfiinþarea acestei subunitãþi, sã le spunem un
cãlduros ,, bun venit în comuna noastrã” jandarmilor
ºi le urãm un serviciu uºor ºi fãrã evenimente iar

dumneavoastrã, cetãþenilor, sã vã mulþumim pentru
buna colaborare cu instituþia Primãriei. Vã dorim numai
bine.

Cu deosebitã consid
deraþie,
Vicep
primar Pop
pa Claud
diu

Sfaturi de la medicul veterinar
Continuare din pagina 2
Vã reamintesc acum cã
vârstele legale de crotaliere la animale sunt: bovine 21zile, de la
fãtare; ovine/ caprine 9 luni de la
fãtare; porcine 60 de zile de la
fãtare ºi neaparat la miºcarea din
exploataþia de origine, oriunde –
pentru cã circulaþia în România de
animale neidentificate ºi neînregistrate este interzisã.
În perioada februarie-martie,
se vor desfãºura acþiuni de
supraveghere a Anemiei infecþioase
ecvine, adicã, în mod practic, se vor
recolta probe de sânge la toate
cabalinele (caii) din localitatea
Voineºti. Acþiunea se va organiza pe
centre în sate ºi se va anunþa în
prealabil cu notificare scrisã, cel
puþin cu o zi înainte de acþiune.
Toþi cei care se vor sustrage

acestei acþiuni, din rea voinþã ºi nu
vor participa, vor fi sancþionaþi ºi
moral dar ºi contravenþional ºi vor fi
aduºi la cunoºtiinþa consiliului local
ºi a publicului larg ca ºi deþinãtori de
animale suspecte de contaminare.
În continuare se vor executa acþiuni
de identificare la bovine ovine, mai
ales la toþi cei care doresc sã facã
subvenþii (dosare de subvenþii
europene).
La ovine, un aspect foarte
important este cã proprietarii
acestora vor comanda crotaliile
personal (e vorba de crotalie simplã
din plastic ºi una electronicã) la
CMV Voineºti ºi vor achita
contravaloarea acestora pentru toate
ovinele ºi caprinele ce se crotaliazã
prima oarã (tineret de anul acesta).
Pentru ovinele fãtate dupã
01.01.2010, care au rãmas de
prãsilã ºi existã în gospodãrie, care

au fost identificate cu un singur
crotaliu simplu de plastic, vor trebui
identificate ºi cu o crotalie
electronicã care va fi comandatã de
proprietar având aceleaºi numere
care sunt pe crotalia de plastic. În
acest sens îi aºtept la sediul CMV
Voineºti pe toþi cei care aveþi ovine
ºi care au fost identificate în ultimii
doi ani, ca sã ne punem de acord.
Dumneavoastrã, trebuie sã vã
inventariaþi animalele ºi sã aveþi liste
clare cu toate cifrele atunci când
veþi veni la cabinet.
În rest, aºtept ºi sper într-o
colaborare ºi nu uitaþi sã notificaþi,
în scris, la sediu CMV orice
eveniment cu privire la animalele
dumneavoastrã.

Dr. Mând
droiu Nicolae,
CM
MV Voineºti
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Doi c ercetãtori d e e litã a i h orticulturii
româneºti, c etãþeni d e o noare a i
comunei V oineºti
ªedinþa festivã de sfârºit de
an a Consiliului Local Voineºti a fost
una cu adevãrat emoþionantã pentru
cã a constituit cadrul în care doi
oameni de excepþie, cercetãtori în
domeniul horticulturii, au primit titlul
de cetãþean de onoare al comunei
Voineºti.

de Cercetare Voineºti”.
Finalul ºedinþei festive a Consiliului
Local Voineºti a depãºit cadrul laudatio, trecând la problemele dure de
zi cu zi. Prefectul judeþului, Iancu
Caracota, a arãtat cu degetul spre
conducerile de dupã 1990 instalate
la cârma Staþiunii, pentru faptul cã
nu au ºtiut cum sã pãstreze intacte
realizãrile înaintaºilor. “Aceºti doi
oameni, acum cetãþeni de onoare ai
comunei Voineºti, ne-au lãsat o
perlã care nu mai existã astãzi.
Poate nu o sã vã convinã ce spun.
Poate cã deranjez, dar aceasta-i

Administraþia localã ºi-a
dorit în acest mod sã rãsplãteascã
eforturile de zeci de ani ale acestor
specialiºti, care au contribuit, prin
munca lor, la dezvoltarea comunitãþii
voineºtene.
Prof. dr. docent Nicolae
ªtefan ºi dr. ing. Ilariu Isac ºi-au
amintit cu nostalgie, în faþa a zeci de
locuitori ai comunei Voineºti, cum au

ajuns pe meleagurile dâmboviþene,
cum ºi-au legat viaþa de Valea

Dâmboviþei, de
Staþiunea de
Cercetare de la
Voineºti, supranumitã în trecut
“Academia
Mãrului”.
“Acum 57 de ani
am fost un venetic
la Voineºti. Acum, am devenit
cetãþean de onoare. Vã
mulþumesc din toatã inima.
Nu am cuvinte sã vã spun
cât de dragã mi-a fost aceastã vale
ºi oamenii de aici”, a spus Nicolae
ªtefan.
La rândul sãu, Ilariu
Isac a mãrturisit cã ºia petrecut la Voineºti
cei mai frumoºi ani ai
tineriþii. “Am venit aici
în 1957, la 24 de ani,
ºi am plecat la 44 de
ani. Ce am fãcut eu?
Am finalizat niºte
rezultate anterior
obþinute la Staþiunea
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realitatea. Îmi cer scuze în faþa dumnealor, în numele conducerilor de la
Staþiune, care nu au reuºit sã ducã
mai departe ceea ce domniile lor au
realizat”.
Continuare în pagina 5
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D’ale gemenenilor…

Cuvântul este mijlocul de a
ilustra gândul. Cuvântul nostru cãtre
dumneavoastrã are un singur gând
– dorinþa de mai bine. Fiecare dintre
noi are aceastã dorinþã, dar nu toþi
avem prilejul de a ne face auzit
cuvântul. Ultimele zile ne-au
demostrat cã situaþiile extreme vin
din gânduri profunde. Societatea
româneascã a avut nevoie de o
scânteie pentru a-ºi aprinde focul
nemulþumirilor, sã dea expresie
„gândurilor”. Regretabil este cã, cu
toþii am folosit acest prilej ºi cã unii
l-au înþeles în stilul mioriticohuliganist al consumatorilor de

seminþe. Sã fie acesta un act de
trezire al societãþii româneºti care îºi
conºtientizeazã decãderea? Sã fie
prima zvâcnire a conºtiinþei
amorþite, ori primul pas spre mai
bine?
Rãmâne de vãzut. Cert
este cã trebuie sã facem ceva,
fiecare acolo unde suntem ºi prin
ceea ce putem, fãrã a avea ca scop
doar propriul interes, ci formarea
unei societãþi normale din care sã
ne mândrim cã suntem parte.
Cel care este bun pentru
sine nu este bun de nimic ºi din
pãcate pânã acum am fost buni doar

pentru noi, a venit vremea sã fim
doar „buni” ºi dacã nu ºtim cum, sã
ne uitãm în jur, sã ne cãutam
exemple ºi sã le urmãm.
O societate este superioarã
dacã garanteazã binele ºi integritatea indivizilor ei ºi cum noi
suntem departe de aceste lucruri nu
ne rãmâne decât sã formãm
caractere care sã ne garanteze
viitorul.
Totul depinde de noi ºi de
atitudinea noastrã, de câte acceptãm din partea celor de lângã noi.

Prof. Mãnescu Elena

Doi c ercetãtori d e e litã a i h orticulturii
româneºti, c etãþeni d e o noare a i
comunei V oineºti
Continuare din pagina 4
Senatorul Adrian Þuþuianu a þinut
sã felicite administraþia de la
Voineºti pentru cã a ºtiut cum sã-ºi
aleagã cetãþenii de onoare, mai ales
acum când traversãm o perioadã în
care se acordã acest titlu unora care
trec vremelnic prin niºte funcþii.
“Bunãstarea, ridicarea nivelului de
culturã ºi pregãtirea oamenilor din
aceastã zonã se datoreazã
prof. dr. docent Nicolae ªtefan ºi
dr. ing. Ilariu Isac”.
Cei doi cercetãtori de elitã ai
horticulturii româneºti au primit, pe
lângã titlul de cetãþean de onoare
al comunei Voineºti, ºi diplome de
excelenþã din partea conducerii
Staþiunii Pomicole, Asociaþiei
Pomicultorilor Dâmboviþeni ºi a
Grupului ªcolar Agricol Voineºti.

Pe lângã emoþii ºi rememorãri,
evenimentul organizat la Voineºti a
avut ºi rol educativ. Acela de a
demonstra cã prezentul ºi viitorul se
împletesc sãnãtos cu trecutul ºi cã
nu trebuie sã uitãm de unde am plecat. Numai aºa vom reuºi sã progresãm.

Primarul Sandu Gabriel Dãnuþ le-a
mulþumit celor doi specialiºti în horticulturã pentru faptul cã au contribuit
la desþelenirea Vãii Dâmboviþei,
transformând-o într-un tãrâm al
prosperitãþii, într-un loc unde mãrul
ºi munca dau roade.
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Quo vadis Domine?
Încotro te îndrepþi, Doamne?
Conform unei legende
publicatã în sec al XII-lea , Sf Apostol
Petru l-ar fi vãzut pe Isus în momentul
în care el vroia sã fugã din Roma spre
a scãpa de martiriu.
Petru l-ar fi întrebat pe Isus
«Quo vadis Domine???» (Încotro te
îndrepþi, Doamne) - Rãspunsul lui
Isus este «Am venit din nou în lume
sã fiu crucificat». Rãspunsul este
dureros ºi are ca scop trezirea
conºtiinþei omului ºi a vieþii lui Hristos
ºi pentru Hristos, conform cu
învãþãtura creºtinã cu care noi,
oamenii, ar trebui sã trãim.
De ce drama de pe Golgota
ar trebui sã se repete iaraºi? Nu
trebuie sã cãutam prea mult ca sã
aflãm rãspunsul, pentru cã acesta
este reliefat în propriul nostru mod de
a alege sã ne trãim viaþa.
Ne place sã fim numiþi
creºtini, practicanþi ai rânduielilor ºi
canoanelor Bisericii noastre strãbune
dar fãrã sã ne strãduim sã
demonstrãm acestea prin bunãtate ºi
fapte bune.
Condamnãm cu asprime ºi ne
îngrozim de tragedia de pe Golgota,
unde „ Cel ce a venit sã ne mântuiasca” a fost judecat ºi condamnat sã
moarã pe cruce de cei asemenea
nouã.
De unde atâta noutate? De ce
trebuie sã alimentãm focul urii ºi al
rãutãþii dintre noi an de an ºi generaþie de generaþie? Oare am uitat cã
toþi suntem fraþi ºi fii ai Aceluiaºi
Pãrinte ºi cã acest mod de convieþuire al nostru nu ne reprezintã, pe
noi, creºtinii, ca urmaºi ai învãþãturii
Lui Isus Hristos?
Ne plângem cã viaþa ne e
grea, cã suntem persecutaþi, cã suntem evitaþi de cei din jur când avem
nevoie de ajutorul lor, cã suntem
pãrãsiþi în dureri sau suferinþe, cã nu
suntem înþeleºi sau, ºi mai rãu, cã
suntem uitaþi, fiind încã în viaþã.
De ce trebuie sã ni se întâmple toate aceste multe nefericiri într-o
viaþã care e din ce în ce mai scurtã?
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Dacã privim în profunzimea
lor, aceste momente nefericite din
viaþa omului au o singura cauzã: îndepãrtarea noastrã de Dumnezeu care
ne spune «Eu sunt Calea, Adevãrul ºi
Viaþa».
Ne-am obiºnuit sã gãsim tot
felul de scuze pentru slãbiciunile sau
patimile noastre, dar devenim cei mai
aprigi judecãtori când trebuie sã-i
judecãm pe semenii noºtri. Ne place
sã ne simþim mai buni sau mai drepþi
decât alþii, dar niciodatã nu am fi în
stare sã recunoaºtem calitãþile sau
meritele semenilor. Invidia ne roade
precum rugina, fierul, mânia nu ne dã
pace, ura clocoteºte în noi la tot pasul.
Bunul simþ, cinstea, omenia ºi
respectul au devenit noþiuni pe care
dacã le auzim nu le recunoaºtem ºi
le-am exclus din viaþa zilnicã, iar cei
care le practicã sunt luaþi în derâdere.
Am devenit foarte receptivi la
tot ce este nou, fãrã sã diferenþiem
ce este bun de ceea ce este rãu.
Memorãm repede expresii
vulgare pe care le folosim în dialog,
imitãm ºi acceptam în comportament
tot ceea ce este indecent – tot ceea
ce este strãin de spiritul nostru creºtin
ºi moral.
Am renunþat la sãnatoasele
noastre tradiþii strãmoºeºti, ne-am
înstrãinat unii faþã de alþii.
ªi, totuºi, în lumea aceasta în
care trãim, nu existã numai rãutate ºi
urã. Existã ºi mulþi oameni cu multã
credinþã, dragoste ºi speranþã. Cu
credinþã în Dumnezeu cu dragoste
faþã de aproapele ºi cu speranþã cã
cei rãi vor deveni buni ºi vom trãi cu
toþii ca fraþii ºi fii ai Aceluiaºi Pãrinte
care este Dumnezeu.
Aceºti oameni sunt lângã noi
ºi îi vedem în fiecare zi. Ei sunt cei ce
ne ajutã atunci când suntem bolnavi
ºi neputincioºi, atunci când ne simþim
singuri sau strãini.
ªi noi am putea fi ca ei, dacã
noi în fiecare searã a fiecãrei zi ce am
trecut-o ne-am face un proces de
conºtiinþã ºi ne-am pune întrebarea

«Ce faptã bunã am fãcut în aceastã
zi???»
O zi trãitã fãrã a face o fapta
bunã, e o zi pe care o irosim ºi o
trãim degeaba. Acest mod de a ne
coordona faptele bune ºi a încerca sã
le înfãptuim în fiecare zi, ne face sã
credem cã menirea noastrã de oameni
ºi creºtini este de a trãi spre a-i ajuta
pe alþii, ia exemplu de urmat ºi de cei
din jurul nostru.
O faptã bunã poate fi împlinitã oriunde, oricând ºi în orice timp. Ca
sã o faci trebuie sã ai dragoste ºi sã
fie dezinteresatã. Scopul nu este spre
a fi laudat ci spre binele aproapelui,
iar rãsplata va veni de la Dumnezeu.
Cunoaºtem cu toþii astfel de
oameni ce vin în ajutorul oamenilor.
Putem fi ºi noi ca ei-avem mijloacele,
avem puterea, dar ne lipseºte voinþa.
Sunt mulþi ce ne aºteaptã sã le
deschidem uºa ºi sã le facem o
bucurie.
Sunt mulþi bolnavi ce zac pe
paturile de spital ºi pe care nu-i
viziteazã nimeni, sunt alþii care n-au o
pâine pe masã, alþii sunt singuri sau
bãtrâni ºi se cred uitaþi.
Dacã nu-i putem ajuta ºi iubi
pe semenii noºtri pe care-i vedem ºi
care sunt în mijlocul nostru, cum
putem sã ne numim creºtini? Nu
sãrãcim dacã le trecem pragul ºi îi
vizitãm cu o mica atenþie, dar cel mai
mare dar pe care îl facem lor, este
prezenþa noastrã lângã ei. Ca sã
schimbãm ce este rãu în lume trebuie
mai întâi sã înlãturãm rãul din noi ºi
dacã reuºim sã nu rãspundem la
provocãri fãrã a rãzbuna,dacã putem
sã zâmbim celor ce ne defaimã dacã
putem sã nu-i urâm pe cei ce ne-au
fãcut rãu abia atunci sã ne considerãm creºtini ºi abia atunci vom
schimba lumea.
Dacã vreau o lume mai bunã
în care sã trãiesc, atunci eu trebuie sã
fiu mai bun.

Pr. Joiþaru Mihail
Parohia Voineºti
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POVEªTI DESPRE NOI ªI VOI (NEªTI)
În prima lunã a acestui an
zbuciumat, cu jigniri prezidenþiale ºi
proteste, cu sãrãcie ºi ger uscat, cu
predicþii sumbre(2012- sfârºitul lumii)
aº vrea sã vã ofer o lecþie calmã ºi
pe înþelesul tuturor despre evaluarea
elevilor din învãþãmântul gimnazial.
De-a lungul timpului s-au
produs multe schimbãri în ºcoala
româneascã, unele plãcute, altele
mai puþin plãcute. Cert este cã, în
perioada actualã se pune un accent
deosebit pe evaluarea modernã a
elevilor.
ªi voi începe cu evaluarea
iniþialã care, în anul ºcolar 20112012 a dat multe bãtai de cap profesorilor, elevilor ºi pãrinþilor. Aceste

evaluãri iniþiale reprezintã un important reper pentru adaptarea procesului de învãþare la particularitãþile
elevilor.
Scopul lor nu este de a face
ierarhizari, ci de a cunoaºte nivelul
real al elevilor, pentru a le stabili
apoi un parcurs individualizat ºi pentru a le mãsura progresul.
Mai nou, rezultatele obþinute
la aceste evaluari iniþiale trebuie
comunicate elevilor ºi pãrinþilor în
cadrul unor întâlniri individuale. În
cadrul lor se discuta ºi soluþiile
remedierii deficienþelor. De asemenea, este interzisã comunicarea
publicã a rezultatelor individuale,
rezultate care nici mãcar nu se trec

în catalog.
Totuºi, testele iniþiale vor
face obiectul unui studiu comparativ
cu cele finale, ce se vor susþine la
sfârºitul anului ºcolar.
În finalul acestui articol voi
sublinia alte douã mari probleme ale
elevilor: cititul ºi ortografia. Lectura
trebuie sã devinã o practicã obligatorie a tuturor profesorilor, indiferent
de materia predatã; momentul
ortografic devine obligatoriu, mai
ales, la orele de limba ºi literatura
românã.
Success tuturor!

Profesor
Elena Pad
dure

STARE
CIVILÃ
15.12.2011 - 17.01.2012

CÃSÃTORII
1. Rãdulescu Ion Valentin ºi Stãncescu
Adina Mariana

Le urãm casã de piatrã!

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

Avram Gheorghe
Vlad Alexandru
Savu haralambrie
Iarca Petre
Marinicã Gheorghe
Popescu Aurica
Diaconu Maria
Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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În atenþia
cetãþenilor
care p rimesc
beneficii
sociale
Ne adresãm
beneficiarilor de indemnizaþie
pentru creºterea copilului,
de alocaþie de susþinere a
familiei ºi de ajutor social
cu rugãmintea de a-ºi achita
obligaþiile restante pânã la
31.12.2011 faþã de bugetul
local (taxe, Impozite,
amenzi).
Vã adresam aceeaºi
rugãminte deoarece conform
O.U.G 124/2011, beneficiarilor prestaþiilor sociale
menþionate mai sus care
nu-ºi achitã obligaþiile cãtre
bugetul local nu vor mai
primi drepturile de
indemnizaþie creºtere copil,
alocaþie de susþinere a
familiei, ajutor social pânã
la achitarea taxelor ºi
impozitelor restante.
Cu speranþa cã aþi
înþeles cum se cuvine apelul
fãcut de noi, vã mulþumim ºi
avem toatã încrederea cã
relaþiile dintre noi vor rãmâne
la fel de bune.
ASISTENÞI SOCIALI
Titi Oprea
Monica Liþescu

e-m
mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web: www.primarievoinesti.ro
INFORMAÞII UTILE
telefoane:
0723 142 661 – Primar
0723 142 662 – Viceprimar
0245 679 324 – Primãrie-rrelaþii cu publicul
0245 679 450 – Fax
Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
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Nu ezitati sã ne contactaþi pentru rezolvarea
oricãrei probleme legate de administraþia localã.
Pentru anunþuri publicitare gratuite în Gazeta de
Voineºti ne puteþi contacta la unul din numerele de
telefon de mai sus.

Suntem aici pentru dumneavoastrã!

