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Paºi majori spre
învãþãmântul modern
Drag
gi elevii,
stiimaþii dascãlii, iubiiþii pãriinþii,
Ca de fiecare datã, începutul
anului ºcolar este un moment
deosebit, aºteptat cu multa bucurie ºi
emoþie de elevi, pãrinþi, dascãli ºi
autoritãþile locale deopotrivã.
De la un an la altul comuna
Voineºti face paºi majori spre un
învãþãmânt modern desfãºurat în
condiþii civilizate, menit sã formeze
viitori cetãþeni bine pregãtiþi cu
mentalitãþº moderne si inovatoare.
În vara acestui an au fost
finalizate lucrãrile de modernizare ºi
reabilitare la grãdiniþele din satul
Suduleni ºi Onceºti. De asemenea,
au fost demarate lucrãrile pentru

Grãdiniþa Suduleni
obiectivul ,,Modernizarea campusului
preuniversitar ºi construirea unei Sãli

Grãdiniþa Suduleni

de sport”, proiect derulat prin fonduri
europene ºi am reluat lucrãrile de
extindere ºi modernizare, toate la
Liceul tehnologic din comuna noastrã.
În perioada imediat urmãtoare
vom începe lucrãrile de amenajare a
unor grupuri sanitare moderne la
Grãdiniþa ºi ªcoala din satul Izvoarele.
Am reuºit, tot în aceastã varã,
prin intermediul Ministerului Educaþiei
ºi Învãþãmântului, achiziþionarea unui
microbuz ºcolar, care va transporta în
condiþii civilizate de igienã ºi siguranþã,
elevii la ºcolile unde îºi desfãºoarã
orele de curs, transportul
efectuându-se dupã un program bine
stabilit, de comun acord cu
conducerea unitãþii ºcolare.

Continuare în pagina 2
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AªA DA!

În data de 06 septembrie
2012, Grãdiniþa din satul Onceºti a
fost gazda unor oameni cu suflet
mare. Deºi în vacanþã ºi în plin
proces de reabilitare, grãdiniþa a
primit oaspeþi. Este vorba despre un
grup de reprezentanþi ai ,,Asociaþiei
Martirii Ultimelor Zile” din oraºul
Chitila, judeþul Ilfov, care au auzit
lucruri bune despre comuna Voineºti
ºi au þinut sã cunoascã personal
meleagurile noastre. Vizita a fost
una beneficã grãdiniþei amintite,
cu aceastã ocazie primind o spon-

sorizare în
valoare de
4.000 lei.
Sponsorizarea
a constat
într-un numãr
de 13 patuþuri rabatabire moderne
pentru copii, cu saltele ºi huse, 13
scãunele din plastic, trei mãsuþe, trei
tãbliþe cu abac, trei mingi pentru
gimnasticã, precum ºi jucãrii
diverse. Aceste daruri au bucurat
deja sufletele celor mici, drept pentru care, în numele lor mulþumim

asociaþiei binevoitoare pentru sponsorizare. Mulþumim pe aceastã cale
ºi domnilor Duþã Rãzvan ºi
Predescu Cãtalin din satul Gemenea
Brãtuleºti, care au contribuit activ la
succesul acestui proiect.
Vicep
primar
Pop
pa Claud
diu

Paºi majori spre
învãþãmântul modern
Continuare din pagina 1

Greutãþile sistemului de învãþãmânt, în special
cele de ordin financiar (salarizare cadre didactice,
investiþii) cu care se confruntã învãþãmântul preºcolar,
ºcolar ºi preuniversitar de la nivelul localitãþii Voineºti ºi
condiþiile materiale au fost ºi vor fi totdeauna în atenþia
Primãriei ºi Consiliului local Voineºti.
Am convingerea cã în viitorul apropiat, datoritã
cadrelor didactice titulare, în ºcolile noastre, datoritã
implicãrii mai active a pãrinþilor în activitatea ºcolarã,

Grãdiniþa Onceºti
calitatea învãþãmântului va creºte, pe mãsurã ce societatea româneascã va reuºi sã susþinã un învãþãmânt
demn de importanþa lui socialã.
În numele Comunei Voineºti, pe care o
reprezint, dar ºi personal, doresc tuturor elevilor,
pãrinþilor ºi cadrelor didactice din localitatea noastrã
multã sãnãtate ºi succese meritorii în activitãþile pe care
le vor desfãºura în anul ºcolar 2012-2013.

Grãdiniþa Onceºti
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Cu deosebit resp
pect
Primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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Începuturi ºi continuitate
A început anul ºcolar. Cu
emoþii, cu îmbrãþiºãri, cu amintiri de
peste varã, cu noi planuri ºi multe
speranþe. Cei mai mari dintre elevi
s-au bucurat de revederea colegilor
iar cei mici au pãºit timid pe drumul
cunoaºterii, un drum care la final va

Grãdiniþa Suduleni
aduce satisfacþii ºi realizãri.
Tot un început este ºi pentru
douã grãdiniþe gemene din comuna
noastrã.
Nãscute cândva, în
vremurile dinainte de ’89, atunci
când sporul demografic ajunsese
chiar ,,îngrijorãtor”, când copiii
umpleau clasele ºcolilor ºi
grãdiniþelor, deveniserã în ultima
vreme aproape inutile. Inutile
datoritã faptului cã sporul
demografic a scazut dramatic
ajungând astãzi ca o clasã sã nu
aibã mai mult de 5-10 elevi. Lãsând
la o parte neajusurile vieþii cotidiene,
noi, administraþia localã, considerãm
cã fiecare copil al comunei noastre
meritã tot ce este mai bun ºi trebuie
sã l-i se acorde toatã atenþia, grija ºi
dragostea. Aceste cuvinte pot fi
considerate pompoase dar nu sunt.
Dacã nu toate familiile îºi permit sã
asigure condiþii moderne pentru
copii lor, din motive financiare, noi
încercãm pe cât posibil sã eliminãm
aceste neajunsuri. Fiindcã toþi copii

au dreptul la ºanse egale iar
educaþia se face în cea mai mare
parte în ºcoalã.
Am spus cã sunt douã
grãdiniþe gemene în comuna
noastrã. Da, este vorba despre cea
din satul Onceºti ºi cea din satul
Suduleni. Ele au fost
construite dupã aceeaºi
arhitecturã, semãnând ca
douã picãturi de apã.
În aceastã varã au
fost ,,scuturate de praf” ºi
li s-a redat mãreþia de
odinioarã, atunci când se
umpleaude freamãtul ºi
zarva copiilor. Ambele
grãdiniþe au fost
recompartimentate,
amenajându-se grupuri
sanitare în interiorul
clãdirilor atât pentru
cadrele didactice cât ºi
adaptate pentru cei mici.
Tâmplãria veche a fost înlocuitã cu
una nouã din pvc ºi geam termopan,
pereþii interiori ºi exteriori au fost
reparaþi ºi zugrãviþi, iar parchetul a
fost curãþit ºi lãcuit. Au fost
racordate la sistemul de alimentare
cu apã ºi la sistem de canalizare
propriu . Holurile interioare ºi
treptele exterioare au fost reparate
ºi placate cu gresie.
Cu riscul de a fi consideraþi
lipsiþi de modestie, putem spune cã
aceste douã grãdiniþe ar putea
rivaliza cu oricare dintre grãdiniþele
judeþului chiar ºi cu cele
urbane. Nu putem spune
decât cã ºi celelalte ºcoli
ºi grãdiniþe vor fi cât mai
curând posibil adaptate
ºi dotate conform
normelor europene cu
grupuri sanitare noi, cu
sisteme de încãlzire
centralã, cu tâmplãrie
nouã.
Þelul nostru este
acela de a transforma

cât mai rapid ºi concret comuna
noastrã într- una europeanã, cu
condiþii de viaþã cât mai bune, cu o
infrastructurã solidã, cu un sistem de
învãþãmânt modern, cu orizonturi
largi, cu o mentalitate pozitivã ºi
inovatoare .
Dacã în mandatul trecut cu
un guvern mai mult decât bolnav ºi
cu o administraþie la nivelul judeþului
mai mult decât potrivnicã am putut
dezvolta multe proiecte locale, de
aceastã datã , toate condiþiile ne
sunt favorabile, iar pentru cei care
nu ºtiu, precizãm cã la nivelul
localitãþii noastre se deruleazã deja
trei mari proiecte cu finanþare prin
fonduri europene care situeazã
comuna noastrã pe un loc fruntaº la
nivel de þarã.
Dupã cum precizam în
articolele anterioare deviza noastrã
este ºi va fi în continuare – ,,Fapte ,
nu vorbe”. Mizãm în continuare pe
colaborarea strânsã cu
dumneavoastrã, cetãþenii comunei,
care ne-aþi înþeles de fiecare datã ºi
v-aþi onorat întocmai ºi la timp
obligaþiile faþã de bugetul local.
În încheiere, vã doresc
tuturor elevilor mult succes În anul
ºcolar, iar gospodarilor comunei
noastre o toamnã frumoasã cu
recolte cât mai bogate.

Cu deosebiitã consiidearaþiie,
Viicepriimar
Popa Claudiiu

Grupuri sanitare moderne
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Biserica b inecuvânteazã
ºi s prijinã e ducaþia
Intrucat cei mai multi elevi,
invatatori si profesori ai scolilor care
au inceput in data de 17 septembrie
2012 noul an scolar sunt fii
duhovnicesti ai Bisericii, adresam cu
multa pretuire si bucurie un mesaj
de binecuvantare tutoror acestora.
Totodat, Il rugam pe HristosDomnul, Invatatorul mantuirii noastre
sa lumineze cu harul iubirii Sale pe
dascali si pe discipolii lor in lucrarea
sfanta a educatiei ca imbogatire de
cunostinte si formare de constiinte,
ca dobandire a intelepciunii, cum se
spune in rugaciunile Bisericii la
deschiderea anului scolar. Iar
intelepciunea se vede mai ales
acolo unde inteligenta mintii se
uneste cu bunatatea inimii, libertatea
cu responsabilitatea, stiinta cu
spiritualitatea, teoria cu practica,
competitia cu spiritul colegialitatii.
In istoria romanilor, primele scoli
s-au organizat in tinda sau in incinta
Bisericii, iar preotul sau cantaretul
bisericesc numit si dascal, au
implinit adesea si slujirea de
invatator al copiilor din parohie.
Aproape fiecare mare
domnitor a fost secondat de o mare
personalitate duhovniceasca: Mircea
cel Batran de Sf. Nicodim de la
Tismana, Sf. Neagoe Basarab de Sf.
Nifon, Sf. Constantin Brancoveanu
de Sf. Antim Ivireanul, Vasile Lupu
de Sf. Varlaam, etc.
Prin aceste personalitati
duhovnicesti, care s-au ingrijit de
invatatura si cultura crestina,
manastirile devin si adevarate scoli
ale poporului roman, secole la rand,
inainte ca scoala sa devina o
institutie finantata de stat.
Marii ierarhi au fost in
acelasi timp si mari creatori de
scoala si de limba romaneasca.
De asemenea primele carti
tiparite in limba romana au fost carti
de cult sau de explicare a
Evangheliilor din duminici si
sarbatori ca de pilda Cartea
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Romaneasca de invatatura sau
Cazania Mitropolitului Varlaam al
Moldovei. Acestea au fost
instrumente ale stiintei de carte,
primele arme, primele mijloace de
lucru impotriva analfabetismului,
primele semne ale culturii.
Este necesar ca si astazi
Biserica sa coopereze cu Scoala
pentru ca elevii din parohii sa fie
incurajati si sprijiniti sa foloseasca
timpul educatiei ca pe un dar si o
datorie a formarii lor culturale si
morale.
Cum scoala pregateste
sistematic individul in perspectiva
intelectuala, morala, civica, estetica,
igienica etc, componenta religioasa
se adãuga acestora in mod firesc,
organic, urmãrindu-se complementaritatea si continuitatea de ordin
instructiv si formativ.
O data cu intrarea copilului
in ºcoala, Biserica are un rol
important in instaurarea unei faze de
educa?ie sistematica, explicita, in
perspectiva valorilor credinþei.
Forma principala de educaþie
religioasa prin Biserica o reprezintã
participarea la ceremoniile religioase
si îndeosebi la Sfânta Liturghie.
Cooperarea Bisericii cu ºcoala este
necesara mai ales când se constata
fenomene ca abandonul ºcolar si
absenteismul sau nevoia de sprijin
moral si afectiv pentru elevi ai cãror
parinti sunt plecaþi la munca in
strãinãtate, sau sprijin material
pentru elevii sãraci.
Cadrele didactice sunt
îndemnate, de asemenea, sa
contribuie mai intens la sensibilizarea parohiilor pentru a sprijini
elevii care au nevoie de ajutor moral
sau material pentru ca educaþie sa
nu fie o sarcina grea, ci o ºansa
binecuvântata.
Influenta pedagogica a
Bisericii poate fi deosebit de
importanta. Ea ne face partasi la
tainele vietii supranaturale, la

misterele participarii la manifestarea
in lume a divinitatii.
Biserica completeaza opera
educativa inceputa in familie si se
dovedeste a fi o modalitate complementara alaturi de scoala in materie
de formare spirituala si de educatie
morala. In ea ne sunt furnizate
reperele fundamentale pentru buna
orientare in lume.
E nevoie ca Biserica sa fie
prezenta in toate circumstan?ele
vie?ii individului. Datoria Preotului
este nu numai de a sluji in biserica,
ci si de a se implica in mediul
apropriat, de a de deschide catre
comunitate.
Traind in mijlocul parintilor,
preotul intervine pentru corectarea
neajunsurilor de care sufera azi
familia crestina. Prin sfaturi si
povete, prin grai si prin fapta, el
insufla mamelor vechea si sfanta
dragoste pentru cre?terea fiilor in
duhul cel fara de sminteala al
crestinului. Biserica este tot timpul in
legatura cu vremurile si oamenii ei.
Ea are un rol de salvare, fiind
sufletul societarii umane chemate sa
fie reinoita in Hristos si transformata
in familia lui Dumnezeu.
Educatia copiilor si tinerilor
trebuie privita ca fiind cea mai
necesara si pretioasa investitie pe
termen lung a Statului si a societatii
romanesti, deoarece educatia facuta
bine si la timpul potrivit este temelia
reusitei tinerilor Romaniei pe plan
national si international, cultivand
deodata profesionalismul si
demnitatea.
Binecuvanteaza, Doamne,
pe toti copii si tinerii tarii noastre, pe
dascalii si parintii lor, precum si pe
toti cei care sprijina educatia ca fiind
o lucrare nobila si mult folositoare,
de imbogatire in cunostinte si
crestere in virtute.

Preot Vrabiescu Constantin
Parohia- Gemenea Bratulesti
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SUB SEMNUL SÃRBÃTORII: GEMENEA 500 (1512-22012).
ANIVERSAREA A 500 DE ANI DE LA ATESTAREA
DOCUMENTARÃ A SATULUI GEMENEA
Sãrbãtorirea a 500 de ani de
la atestarea documentarã a satului
Gemenea a constituit o preocupare
constantã a comunitãþii gemenene
încã din anul 2010 când un grup de
iniþiativã din satele Onceºti ºi
Brãtuleºti, format din domnii Teofil
Simion, Iulian Oncescu, Mãdãlin
Ivaºcu, Stroe Mihail Alin, Eusebiu
Pãdure, Ion Mândrilã au avut o serie
de discuþii privind realizarea acestei
manifestãri. Contactul între cei
menþionaþi, care sunt ºi membrii ai
Asociaþiei Petru ºi Pavel din
Gemenea, a fost þinut permanent de
cel care a fost animatorul cel mai de
seamã, sufletul întregii acþiuni,
inginerul Teofil Simion.
Astfel a început sã prindã
contur ideea unei manifestãrii ample,
a unei mari sãrbãtori a satului
Gemenea, menþionat pentru prima
datã în documente la 23 iulie 15121513, sãrbãtoare care sã fie dedicatã
acestor 500 de ani de existentã a
localitãþii ºi la care sã participe toþi
gemenenii. În acest context s-au propus în cadrul acestei manifestãri o
serie de acþiuni concrete care sã contribuie la pãstrarea ºi valorificarea
tradiþiilor satului Gemenea, comuna
Voineºti, judeþul Dâmboviþa ºi care sã
fie transmise între generaþii. Au urmat
doi ani în care toþi membrii grupului de
iniþiativã au cãutat o serie de soluþii
pentru realizarea în condiþii optime a
obiectivelor propuse.
Ideea sãrbãtoririi a 500 de ani
de la atestarea documentarã a satului
Gemenea, lansatã în august 2010 a
prins contur clar în luna august 2012,
prin implicarea unor persoane ºi instituþii fãrã de care manifestarea nu ar fi
putut avea loc.
Astfel, a luat naºtere proiectul
cultural „Gemenea 500 (1512-2012)”.
Aniversarea a 500 de ani de la
atestarea documentarã a satului
Gemenea (jud. Dâmboviþa), propus si
coordonat de cãtre lect. univ. dr. Iulian
Oncescu de la Universitatea Valahia
din Târgoviºte, Facultatea de ªtiinþe

Umaniste, membru al Asociaþiei
Române Pentru Promovarea Valorii,
care a obþinut sprijinul financiar din
partea AMINISTRAÞIEI FONDULUI
CULTURAL NAÞIONAL, instituþie publicã subordonatã Ministerului Culturii ºi
Patrimoniului National, care oferã
anual finanþãri nerambursabile instituþiilor publice, organizaþiilor neguvernamentale, persoanelor juridice de
drept privat care desfãºoarã activitãþi
culturale.
În acest sens, la Cãminul
Cultural din Gemenea, comuna
Voineºti, judeþul Dâmboviþa, se va
desfãºura în perioada 15 august – 15
noiembrie 2012 o serie de acþiuni ale
proiectului cultural dintre care
menþionãm aici pe cele mai importante:
- pregãtirea, organizarea ºi realizarea
Muzeului satului Gemenea ºi a expoziþiei intitulatã Carte - Picturã - Graficã Fotografie, a unor autori gemeneni;
- pregãtirea ºi organizarea simpozionului Gemenea - trecut, prezent,
viitor consacrat satului Gemenea la
care vor participa specialiºti, dar ºi
membrii ai comunitãþii locale;
- pregãtirea ºi organizarea spectacolului de muzicã popularã a unor interpreþi gemeneni ºi a unor interpreþi invitaþi din þarã;
- pregãtirea formaþiilor de dansuri
populare din satul Gemenea ºi comuna Voineºti.
Paralel cu aceste actiuni, care
se vor derula în perioda amintitã, au
fost fãcute eforturi deosebite pentru
realizarea unor monografii ale localitãþii Gemenea, cu cele douã sate:
Onceºti ºi Brãtuleºti, lucrãri care vor fi
lansate în cadrul simpozionului
Gemenea - trecut, prezent, viitor.
Amintim aici titlul ºi autorii acestora:
Gemenea (judeþul Dâmboviþa). Pagini
de monografie autor Vasile N. Toader;
Gemenea ( judeþul Dâmboviþa) - file
de monografie. 500 de ani de atestare
documentarã (1512-2012), autor Iulian
Oncescu.

Dintre instituþiile implicate în
mod deosebit în derularea proiectului
cultural mai sus amintit menþionãm:
Asociaþia Românã Pentru Promovarea
Valorii, Primãria Comunei Voineºti,
judeþul Dâmboviþa, Universiatea
Valahia din Târgoviºte, Editura
Cetatea de Scaun din Târgoviºte,
Asociaþia Petru ºi Pavel din Gemenea,
ªcolile ºi cele douã parohii din satele
Onceºti ºi Brãtuleºti, Asociaþia
Pomicolã Voineºti-Gemenea, Radio
Antena Satelor. De asemenea, printre
cei care participã în mod direct la
realizarea proiectului cultural se
numãrã: lect. univ. dr. Denis
Cãprãroiu, lect. univ. dr. Iulian
Oncescu, prof. univ. dr. Ion Stanciu,
muzeograf drd. Ramona Stanciu,
preot drd. Mihai Alin Stroe, prof.
Cornel Toma, - preºedinte ºi membrii
ai Asociaþiei Românã Pentru
Promovarea Valorii -, inginer Teofil
Simion, inginer Mãdãlin Ivaºcu, inginer
Eusebiu Pãdure, prof.dr. Lucica
Andreescu precum ºi alþi membrii ai
comunitãþii locale.
Inaugurarea Muzeului Satului
Gemenea, a Expoziþiei Carte - Picturã
- Fotografie, dar ºi desfãºurarea
Simpozionului „Gemenea - trecut,
prezent, viitor vor avea loc sâmbãtã,
27 octombrie 2012, ora 10.00, continuând duminicã, 28 octombrie 2012, cu
amplasarea plãcii memoriale ºi spectacolul de muzicã popularã ºi dansuri,
la Cãminul Cultural Gemenea, comuna Voineºti, judeþul Dâmboviþa.
Nu putem încheia aceastã
scurtã prezentare a sãrbãtoririi a 500
de ani de la atestarea documentarã a
satului Gemenea, fãrã a menþiona
implicarea deosebitã a domnilor Dãnuþ
Gabriel Sandu ºi Popa Constantin
Claudiu – primar ºi viceprimar ai
comunei Voineºti, judeþul Dâmboviþa.

Lect. univ. dr. Iulian ONCESCU
Universitatea Valahia din Târgoviºte
Asociaþia Românã Pentru Promovarea
Valorii
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D’ale gemenenilor…
Septembrie este marcat în fiecare an de
începutul ºcolii; “o ºcoalã” care se tot schimbã pretinzând cã a gãsit ”formula idealã”.
De la an la an, sau de la mandat la mandat,
”minþi luminate” perfecteazã sistemul de învãþãmânt
încât s-a ajuns astãzi la” performanþa ” ruºinoaselor
rezultate pe care le cunoaºtem toþi. ªi anul acesta este
anul schimbãrii ”o schimbare regresivã ” dacã o putem
numi aºa , cãci multe din” ideile inovatoare ” din
septembrie 2011 au fost anulate , încercându-se o
revenire la ce-a fost bun în situaþia anterioarã. Despre
schimbarea schimbãrii am auzit toþi, nu ºtiu ce va mai
urma , dar pe toþi ne încearcã sentimentul bulversãrii
datoritã incertitudinii în care trãim. Anul acesta am trãit
sentimentul mult mai intens, deoarece am perceput
ºcoala ºi în calitate de pãrinte. Cum ambiþiile sunt mari
ºi dezamãgirile pe mãsura, pentru ca unitatea ºcolara în
care mã înscriu în calitate de pãrinte nu a fost foarte
generoasã, încadrând copii cu vîrstã 3-5 ani într-o
singurã grupã de grãdiniþã. Cunoscãtorii ºtiu cã este

foarte greu sã armonizezi un astfel de grup, sau sã-i
captezi individual deoarece, între aceste vârste
diferenþele sunt foarte mari fiindcã, evoluþia este rapidã.
ªtiu cã viitorul meu stã în mâinile copilului meu ºi
vreau sã-i imprim cât mai bune deprinderi, dar cui ?...
când totul este de-a valma.
Mergând mai departe, avem situaþia ºi mai
tragicã, de data aceasta depãºitã cu ajutorul unor pãrinþi
înþelegãtori, care au de ales sã-ºi înscrie copiii la ºcoala
nostrã. Tragedia constã în faptul cã învãþãtoarea ºi-ar fi
desfãºurat activitatea cu 3 clase simultan. Îmi veþi spune
cã Nicã a lui ªtefan a Petrei avea un dascal de la care
învãþau toþi copiii din sat, dar v-aº rãspunde cã ei
învãþau ”cititul ” ºi ”scrisul” din ceaslov ºi nu din laptop.
Mai au ceva timp pânã la ”citit ” ºi îmi doresc ca
lucrurile sã se îndrepte. Generaþia mea a fost numitã ”
de sacrificiu” , dar vã întreb : De ce ºi generaþia copiilor
noºtri sã fie de sacrificiu ?

Prof. Mãnescu Mãd
dalina

POLIÞIA VÃ INFORMEAZÃ
În aceastã perioadã Secþia 5
Poliþie Ruralã Voineºti împreunã cu
efectivele Grupei de Jandarmi Voineºti
desfãºoara o serie de activitãþi preventive, reactive ºi de informare a populaþiei
pentru prevenirea sustragerilor de
produselor agricole de pe câmp ºi din
livezi, transportul ºi comercializarea ne
legalã a acestora. Cu aceastã ocazie vã
informãm cã zilnic atât pe timp de zi cât ºi
pe timp de noapte pe raza localitãþii îºi
desfãºoarã activitatea în þinutã civilã
echipe din cadrul celor douã structuri care
efectueazã pânde în zonele pretabile a se
sãvârºi astfel de fapte . De asemenea, se
efectueazã controale în trafic
procedându-se la verificarea produselor
transportate, a provenienþei acestora,
dacã cel care le transportã deþine
certificat de producãtor, dacã are pe
terenurile sale pomi fructiferi din soiul pe
care îl transportã,etc Menþionez cã, prin
încãlcarea unor astfel de norme legale se
pot întocmi dosare penale pentru
sãvârºirea unor infracþiuni de furt,
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evaziune fiscalã sau aplicarea unor
sancþiuni contravenþionale cu luarea unor
mãsuri complementare de confiscare a
produselor.
Dragi cetãþeni ai comunei Voineºti,
vã reamintesc cã Legea 333/2003 cu
modificarile ºi completãrile ulterioare,
obligã persoanele fizice sau juridice care
deþin, cu orice titlu, terenuri agricole sã îºi
organizeze pazã de câmp, prin una din
formele prevãzute de lege, sancþiunea
fiind de la 2 000 lei la 5 000 lei.
Un alt aspect de interes în
aceastã perioadã o reprezintã deplasarea
cu mijloacele de transport care sunt
folosite la activitãþile agricole cum ar fi
tractoare, remorci etc. Întru-cât acestea
fie nu sunt dotate cu mijloacele legale de
iluminare –semnalizare, fie nu sunt
înmatriculate sau, dupã caz, înregistrate
la Primãria Comunei Voineºti. Din acest
punct de vedere vã aduc la cunoºtinþã cã
în perioada urmãtoare vor fi verificate
toate mijloacele de transport identificate
în trafic ºi se vor lua mãsuri de întocmire

de dosare penale sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de punere în circulaþie a unui
autovehicul neînmatriculat sau
neînregistrat, faptã care se pedepseºte
cu închisoare de la 1 la 3 ani. De
asemenea, tractarea unei remorci
neînmatriculate sau neînregistrate se
pedepseºte cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendã. Totodatã, se vor
aplica sancþiuni contravenþionale pentru
neluarea mãsurilor privind dotarea
acestora cu mijloace de iluminare sau
semnalizare pe timp de noapte. Vã
îndrum pentru a nu încãlca prevederile
legale sã luaþi de îndatã legatura cu
reprezentanþii Primãriei Comunei Voineºti
ºi sã vã puneþi în legalitate. .
În speranþa cã nu vom
întâmpina greutãþi în perioada urmãtoare,
vã doresc sã fiþi sãnãtoºi ºi sã aveþi
putere de muncã.
Cu stim
mã ,
ªeeful Secþieei 5 Poliþiee Ruralãã Voinneºti
Innsp.U
Uþãã Nicolaee Gabrieel
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Lectura – plãcere, obligaþii sau necesitate
A inceput un nou an scolar.
Cu amanari, cu vizite, cu promisiuni,
dar si cu speranta. Ca profesor de
romana, la primele ore, discut cu
copii despre vacanta mare si despre
bucuriile ei. Cei harnici se straduiesc
sa citeasca, unii – constransi de
parinti sau de doamna, care le pune
plusuri in agenda. Altii, mai putini,
de placere, de curiozitate, din dorinta de a explora alte lumi. Cea mai
mare parte „citesc” replicile personajelor din filme, desene animate
sau jocuri. Cert este un lucru: viata
noastra a tururor nu este posibila
fara lectura, caci lectura inseamna
informatie, iar omul modern trebuie
sa fie informat. Citim carti, reviste,

retete, afise, spoturi publicitare,
prospecte, etc.
Doar citind, devenim oameni
„cu carte”. Si... „cine are carte, are
parte” zice un proverb. Ori cum
spunea Prea Sfintitul Daniel, cu
amaraciune, la deschiderea anului
scolar, „cine are carte, pleaca
departe”. E adevarat!
Multi tineri pleaca din tara,
neavand aici nicio perspectiva.
Si pe meleagurile noastre,
„goana dupa bani”, serviciul
suprasolicitant, treburile gospodaresti ne indeparteaza adesea de
lectura, ba, din contra, oboseala
zilnica ne face sa ne indreptam spre
placeri facile, cum ar fi ecranul (tele-

STARE CIVILÃ
20.08.2012 - 20.09.2012

CÃSÃTORII
1. OLARU TRAIAN – MIHAI ºi BARBU ELENA- PETRUÞA
2. OPREA MARIAN ºi MARIN DANIELA
3. JOIÞARU DANIEL – IUSTIN ºi SORA DENISA – GABRIELA
4. MOISE GEORGEL – CÃTÃLIN ºi STROE ANDREEA - LUMINIÞA
5. STOICA DUMITRU –BOGDAN ºi PARASCHIVA NICOLETA MARIA

Le urãm casã de piatrã!
DECESE
1. GANEA LUCREÞIA
2. DIRIUS ELENA
3. STANA ELISABETA
4. NECULA STAN
5. DOBRE NICULAE

6. GUÞÃ VILI – IRINEL
7. NIÞULESCU ION
8. ILIE GHEORGHE
9. SECUIU ELEANA
10. MARINESCU RODICA

Dumne
eze
eu sã-ii odiihne
eascã!

vizorul, internetul,tableta,telefonul).
Alegerea este a fiecaruia dintre noi.
In final, reamintesc tuturor ca vechiul
proverb „omul, cat traieste, invata” a
devenit in epoca moderna „invatare
continua” iar la noi, dascalii „formare
continua”
Cum invatam la romana, la
matematica, la istorie, la geografie
etc? Citind, memorand, exersand,
rezolvand probleme si exercitii. Si,
printre picaturi, admirand si ocrotind
natura intomnata, greu incercata de
seceta verii.
Succes, sanatate si prosperitate va doreste

Elena Padure

ANUNÞ
Efectuãm cadastre, alipiri,
dezmembãri, apartamentãri,
actualizãri, înscrieri în
cartea funciarã modificarea
de categorie de folosinþã,
trasãri, planuri de situaþie.
Oferim promptitudine,
seriozitate ºi rezolvarea
tuturor problemelor, cu
unele excepþii.
Pentru alte informaþii sau o
comandã fermã vã stãm la
dispoziþie la numãrul de
telefon: 0724218932,
e-m
mail:
graphotop_2008@yahoo.co
m sau la sediul nostru din
Târgoviºte, Calea
Domneascã, numãrul 334.
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Împotriva tuberculozei!
Mai mult, mai bine, mai repede!
Ce este tuberculoza?
TBC este o boala infectocontagioasa, cu evolutie cronica; cauza o
reprezinta bacilul Koch care poate
afecta plamanii dar si alte organe,
precum rinichii, creier, oase si
articulatii, ganglioni limfatici, s.a.
Sursa de bacili este pacientul bolnav
de TBC pulmunar-care elimina in
atmosfera prin tuse si stranut bacili
vii, ce vor fi inhalati de cei din jur.
Exista si posibilitatea infectarii prin
consum de alimente provenite de la
animale bolnave de TBC (ex: lapte
de vaca)
Cine se poate infecta?
Persoanele cu risc mai mare de
inbolnavire sunt copii, varstnicii,
persoanele cu boli care scad
rezistenta organismului (cancer,
HIV/SIDA etc) sau cu un stil de viata
daunator: abus de alcool, de fumat,
alimentatia dezechilibrata.
Care sunt simptomele?
- Tusea persistenta (peste 3 saptamani) insotita sau nu de expectoratie.
- Temperatura 37-37.6 0C,
oboseala, lipsa poftei de mancare,
scaderea in greutate, traspiratii, tuse
cu sange (hemoptizie).
- Persistenta acestor simptome mai

mult de 3 saptamani trebuie sa
alarmeze pacientul!

Care este tratamentul actual al
TBC?

Cum poate fi prevenita TBC?

Toate formele de TBC necesita
tratament antibiotic antituberculos
care dureaza minimum 6 luni
Tratamentul este gratuit.
Lupta cu tuberculoza, intarindu-ti
rezistenta organismului printr-o alimentatie echilibrata, miscare in aer
liber, somn suficient si evitarea unor
obiceiuri negative precum abuzul de
alcool sau tutun!

- Aerisirea si insorirea spatiilor sunt
metode simple, dar eficiente, de
prevenire a bolii.
- Cele mai bune modalitati de
preventie sunt:
- Examinarea medicala la primele
semne de boala
- Tratamentul corect, complet al
persoanei bolnave
- Vaccinarea BCG a nou nascutilor

Dr. Dinu Mariiana
Mediic de famiiliie

Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
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
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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!

