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Proiect îndrãzneþ
pentru Voineºti
Vremea isi spune cuvantul,
diminetile sunt tot mai reci, zilele
sunt insorite si calduroase parca
nevrand sa faca loc toamnei
bacoviene cu nori negri, ploi
marunte si reci. Acum, cand totul
se pregateste pentru hibernare,
cand gospodarii si-au strans deja
recoltele si, cu hambarele pline, se
pregatesc de iarna, treburile in
gospodaria noastra mare numita
Voinesti inca nu s-au incheiat.
Fiindca spune o vorba din batrani,
omul gospodar isi face iarna car si
vara sanie...
Am facut aceasta introducere pentru a evita limbajul de
lemn cu cuvinte si expresii
mecanice, stereotipe care lovesc,
in loc sa mangaie, urechea si
creierul.
Dupa cum spuneam,
deranjand pe alocuri, in editiile
trecute ale Gazetei de Voinesti, pe
langa realizarile marunte gen
poduri si podete, pietruiri de
drumuri, reabilitari de camine
culturale, scoli si biserici, a sosit
vremea proiectelor cu adevarat
marete.
Am sa ma opresc de
aceasta data numai la unul dintre
ele. La inceput parea un proiect
inutil, pe principiul ce ne mai
trebuie, nu avem deja unul. Dar,
odata demersurile fiind facute si

proiectul finantat, in satul Voinesti
se va realiza, in cel mai scurt timp,
un sistem nou de canalizare,
complet si modern, cu tehnologie
de ultima ora.
Istoria acestei investitii
este scurta. Dupa depunerea
proiectului, evaluare si aprobare,
in martie 2012 a fost incheiat
contractul de finantare cu
Administratia Fondului de Mediu.
Valoarea contractului este de 3
151 547,40 lei adica 708 802,24
euro fara tva, bani care vor transforma radical nivelul de trai in satul
Voinesti si implicit in comuna
noastra. Proiect se intituleaza
“Sistem centralizat de canalizare in
satul Voinesti, comuna Voinesti,
judetul Dambovita”.
Date tehnice: capacitatea
de epurare ape uzate va fi de 300
mc/ zi, lungimea totala a retelei
este de 7.721 m si diametrul
coloanei din PVC este de 250x6,2
mm si 315x7,7 mm . Durata de
realizare a investitiei - 36 de luni,
din care executia lucrarilor, 15 luni.
Totodata, se va folosi pavilionul
administrativ existent (birouri,
laborator, grup sanitar etc).
Sistemul de canalizare va
deservi strazile: Principala,
Papusesti , Morii, Morju, Aldescu
si Gogesti. Firma executanta este
SC CONIZ ROMGAZ SRL .

Toate bune si frumoase,
proiectul este indraznet, beneficiile
majore, dar... vor fi si aspecte
negative. Odata cu inceperea
lucrarilor, vor aparea si nemultumirile vizavi de distrugerea spatiilor verzi dintre drum si gospodarii,
disparitia pomilor si gardurilor de
pe domeniul public, afectarea
podetelor, uneori a conductelor de
alimentare cu apa sau chiar a
cablurilor tv si electrice. Totodata,
drumurile comunale vor fi afectate
de masinile si utilajele folosite,
precum si din cauza pamantului
rezultat din sapaturi.
Facem de pe acum apel
catre dumneavoastra, cetatenii
satului Voinesti si nu numai, sa fiti
intelegatori si sa colaborati in
vederea ducerii la bun sfarsit a
proiectului inceput. Fara eforturi si
sacrificii, nimic nu va fi posibil. Si
intotdeauna scopul va trebui sa
scuze mijoacele. In acest caz,
consideram ca scopul este unul
benefic si laudabil.
In speranta ca vom gasi,
ca de fiecare data intelegerea atat
de necesara, nu-mi ramane decat
sa va multumesc anticipat si sa va
doresc numai bine.

Cu deosebit respect,
viceprimar
Claud
diu Popa
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Piaþã de gros, exclusiv
pentru producãtorii autohtoni
Imi revine deosebita plãcere
de a vã anunþa deschiderea PIEÞEI
DE VEST, cea mai moderna piaþa
de gros din România, care a avut
loc luni, 01 Octombrie 2012, in
Bucuresti, sectorul 6, pe Bulevardul
Timisoara (vizavi de CET VEST).
Dedicatã exclusiv producãtorilor autohtoni de legume ºi fructe,
întinsã pe o suprafaþã de 24.000
mp, Piaþa de Vest va fi deschisã 24
de ore din 24, în fiecare zi a
sãptãmânii.
Amenajatã conform tuturor
standardelor de salubritate ºi securitate, Piaþa de Vest beneficiazã de

parcare pentru autoturisme, maºini
de transport ºi camioane cu capacitate de panã la 20 de tone, servicii
de alimentaþie publicã, ciºmele cu
apã potabilã, toalete ecologice, pazã
ºi protecþie permanentã.
Piaþa de Vest oferã gratuit
producãtorilor servicii de consiliere
juridicã pentru întocmirea dosarului
de acreditare ca producãtor, mese,
scaune ºi umbrele, la locul de
desfaºurare a activitaþii.
Am ajustat preþurile de
operare, in Piaþa de Vest, pentru a fi
atractive ºi pentru a respecta principiul propus, acela de a veni in spri-

jinul producãtorilor români adevãraþi.
Orientativ, vom avea o taxã
de intrare pentru cumpãrãtori, in
valoare de 5 lei ºi taxe de stationare, pe timp de 24 ore, pentru
producãtorii - vanzatori, cuprinse
între 25 si 160 de lei, în funcþie de
capacitatea de încãrcare a autovehiculului.
Vã mulþumesc ºi vã rãmân la
dispoziþie pentru orice alte detalii
suplimentare la telefon 0730 286
818.

Alexand
dru Pribeagu
Director - Piaþa de Vest

POVESTI DESPRE NOI SI VOI(NESTI)
Astazi va voi prezenta o “poveste” atipica, pe
care am auzit-o la o perfectionare, la Bucuresti, si din
care am invatat (si inca mai invat) sa fiu un parinte bun.
Va impartasesc si dumneavoastra aceste idei.

conflictuale.

Fisa p ostului d e p arinte
(Responsabilitatile p arintilor)

De asemenea, un parinte trebuie sa mai stie ca
dragostea pe care i-o ofera copilului nu se masoara in
bani, cadouri, haine si masini de lux, ci intr-o atitudine
blanda, sincera, prietenoasa si plina de incredere.
Copilul nu trebuie tratat ca un servitor caruia ii
ordoni – „Du-te, ma, si culege merele golden” – ci ca
unui partener caruia ii propui o colaborare – „Astazi, hai
sa culegem impreuna niste mere, o ora doua, cat poti”
Nu trebuie transformat nici in baby-siter, nici in
ingrijitorul permanent al rudei bolnave, caci ajungem sa-l
exploatam. Copilul trebuie sa aiba viata si preocuparile
lui, dar fara a-l izola de familie. E ca un copacel asupra
caruia parintele vegheaza sa fie sanatos, drept si sa
aiba multe flori.
E complicat cand ai copii, dar fara ei n-am avea
nici un rost pe pamant.

- asigura climatul psihic sanatos, securitatea fizica si
psihica a copilului, nevoia lui de apartenenta la familie;
- constituie un model comportamental si asigura suportul material necesar dezvoltarii copilului;
- supravegheaza copilul si il ajuta la pregatirea temelor
cel putin o ora pe zi;
- gestioneaza conflictele in care e implicat copilul si ii
ofera solutii corecte, tolerante;
- stabileste cu copilul scopuri pe termen
scurt/mediu/lung;
- stimuleaza initiativele copilului, dar ii cere respectarea
unor reguli de bun simt;
- gaseste modalitati de a-i stimula copilului stima de
sine;
- il fereste pe copil de emotii negative, de situatii critice,
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Poate ca lista e incompleta si cam teoretica, dar aceste
lucruri nu se invata in scoala.

Prof. Elena Pad
dure
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SFATURI PENTRU PREVENIREA
INFECTIILOR RESPIRATORI ACUTE
Infectiile respiratorii sunt
cele mai frecvente afectiuni ale
sezonului rece. Odata cu venirea
toamnei, apar si cazurile de
raceala, gripa sau mai grav,
pneumonie.
Pentru prevenirea acestor
boli, se recomanda evitarea
spatiilor aglomerate si efectuarea
vaccinului antigripal.
Semnele si simptomele
infectiilor respiratorii variaza in
functie de tipul bolii.

Semnele infectiilor
sistemului respirator superior
sunt: obstructie nazala, rinoreea
(scurgeri de mucozitati nazale),
stranut , tuse, febra, dureri de
cap, de gat, dureri musculare.
Tratamentul infectiilor
respiratorii – include o medicatie
simtomatica a carui principal
scop este cresterea rezistentei
organismului. Pentru a preveni
aparitia infectilor respiratorii este

indicata evitarea spatiilor
aglomerate si a fumatului.
De asemenea se recomanda o alimentaþie sanatoasa
si echilibrata, bogata in special in
vitamina C. extrem de important
este si efectuarea vaccinului
antigripal, care poate reduce
considerabil riscul infectiilor
respiratorii.

Dr. Dinu Mariana
Medic de familie
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Biserica Manga
A fost o zi frumoasã de
toamnã. O zi care ne-a
a
încãrcat cu liniºte ºi
pace sufleteascã.
Pe 22 octombrie, ne-am
adunat cu toþii pentru a
resfinþi biserica din satul
Manga, bisericã cu
hramurile „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena“ ºi

Voineºti, parohia, cetãþenii ºi
mai mulþi sponsori, ne-am
înhãmat la aceastã activitate
de reºlefuire a bisericii
noastre.
Duminicã, 22 octombrie,
ne-am bucurat de prezenþa
Înalt Prea Sfinþitului Pãrinte
Nifon, Arhiepiscop ºi Mitropolit
al Târgoviºtei, care a oficiat
slujba de resfinþire împreunã
cu un impresionant sobor de
preoþi.

Continuare în pagina 5
„Sfântul Apostol Andrei“.
Eveniment înãlþãtor, pe
care l-am pregãtit cu
migalã.
Biserica ortodoxã din satul
Manga a fost reabilitatã ºi
decoratã în totalitate.
Putem spune, cu mândrie,
cã aºezãmântul de cult
este unul dintre cele mai
frumoase de pe Valea
Dâmboviþei. Primãria
pagina 4
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a fost resfinþitã
Continuare din pagina 4
Au fost alãturi de noi ºi
reprezentanþi de seamã ai
vieþii politice ºi administrative
din judeþ: Adrian Þuþuianu preºedintele Consiliului
Judeþean; Dragoº Emilian
Rusu - prefectul judeþului;
Leonardo Badea vechi, sumã la care se
adaugã banii strânºi de
enoriaºi.
Am demonstrat cã
voineºtenii nu sunt numai
oameni harnici, ci ºi oameni
cu credinþã în Dumnezeu.
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean; comisarul ºef Danil
Zepiºi - comandantul IPJ
Dâmboviþa.
Reabilitarea Bisericii
Manga a început în urmã cu
trei ani de zile. Au fost efectuate lucrãri de consolidare, s-a
pictat lãcaºul de cult, s-au
construit alei de
acces în curtea
bisericii ºi a fost
reparat
acoperiºul. Prin
Consiliul Local
Voineºti s-au
cheltuit aproximativ 500 de
milioane de lei

Toate bisericile de pe teritoriul
comunei noastre dovedesc
acest lucru. Toate sunt bine
întreþinute ºi dispun de toate
dotãrile pentru ca serviciul
religios sã se desfãºoare în
condiþii de normalitate.

Primarul dumneavoastrã,
Dãnuþ Gabriel Sandu
pagina 5
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DOSAR DE CANDIDAT
ION STAN,
candidat pentru
functia de
deputat Colegiul numarul
3 Voinesti Dambovita

BADEA
LEONARDO,
candidat pentru
functia de senator - Colegiul 1
Dâmboviþa Nord
Date biografice
Data ºi locul
naºterii: 23-021975
Starea civilã:
casatorit
Studii ºi specializãri
1989-1993: Elev Liceul Economic din Targoviste
1993-1997: Student-ASE Bucureºti- Universitatea
„Valahia” din Târgoviºte 1998: Certificat de absolvire Modul pedagogic
2000-2005: Diplomã de doctor – Contabilitate
2006-2007: Certificat de absolvire- Securitatea naþionalã
2009: Formator- Top Quality Management Bucureºti
2009: Certificat de absolvire- Manager de proiect- Top
Quality Management Bucureºti
2009: Certificat de absolvire- Cunoºtiinþe generale în
domeniul afacerilor interne- Academia de poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”
2009: Certificat de absolvire- Cunoºtiinþe generale în
domeniul activitãþii de informaþii- Academia Naþionalã de
Informaþii „Mihai Viteazu”
2010: Certificat absolvire- Information system for
Knowledge Management: Intellectual Capital Universitad de Castilla la Mancha Centro de Estudios
Universitarios de Puertollano
2011: Certificat absolvire- Financial Accounting an
analysis of annual accounts- Universitad de Castilla la
Mancha
2011: Certificat de absolvire-Securitatea naþionalã ºi
bunã guvernare- curs intensiv destinat înalt funcþionarilor publici- Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I ”
– Colegiul Naþional de Apãrare
Activitate profesionalã
2011-prezent – Prorector Universitatea Valahia
Targoviste
2007-2011 - Decan al Facultãþii de ªtiinþe Economice
2004-2007- Secretar ªtiinþific al Consiliului Facultãþii
2002-2004 - Secretar ªtiinþific al Consiliului Facultãþii
2000-2002 - Asistent universitar
1997-2000 - Preparator universitar
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Dâmboviþa
Starea civilã: cãsãtorit, 2 copii.

Date biografice
Data ºi locul
naºterii:
13.08.1955, com.
Nucet, Jud.

Studii ºi specializãri
1971-1975: Elev- Liceul Nucet, Jud. Dâmboviþa
1978-1982: Student-ASE Bucureºti-Facultatea de
Comerþ
1984: Curs postuniuversitar în cadrul ASE BucureºtiSpecializarea Marketing
2002: Absolvent al Colegiului Superior de Siguranþã
Naþionalã cadrul Academiei Naþionale de Informaþii,
Bucureºti
2003: Absolvent al’ Colegiului Naþional de Apãrare din
cadrul Academiei Militare, Bucureºti.
Activitate profesionalã
1982-1996: Economist la ICSMA Târgoviºte ºi
UJECOOP Dâmboviþa
1996: Prefect al judeþului Dâmboviþa
1997-2000: Director la SC Alimentara Târgoviºte
2000-prezent: Deputat în Parlamentul României
Funcþii, activitãþi într-u
un partid politic
1996-2012 iunie: Preºedinte PSD Dâmboviþa
2006-2009: Vicepreºedinte al Partidului Social Democrat
2012-prezent: membru PSD
Funcþii, activitãti parlamentare anterioare
Comisia comunã permanentã a Camerei Deputaþilor ºi
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar
asupra activitãþii SRI
2000-2004: Preºedinte
2004-2008: Secretar
2008-2012: Vicepreºedinte
Distincþii, decoraþii
Serviciul Credincios în grad de Cavaler acordat de
Preºedintele
României în 2004
Crucea patriarhalã acordatã de Sfântul Sinod al BOR în
anul 2005.
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D’ale gemenenilor…
“…de-a valma”= simultan si
“…cui?“= cum?“ sunt doua aspecte
din articolul anterior, ce se cereaun
lamurite . Intentia nu a fost analiza
activitatii instructiv-educative a
colegilor, ci evidentierea unor
aspecte ale sistemului educational.
Consider ca activitatea simultana la
scoala este un concept ce nu se mai
potriveste zilelor noastre, cand totul
se desfasoara in viteza. Agitatia
vietii a impregnat si copiilor o
dezvoltare mai rapida, o atitudine
mai activa ce nu poate fi captata
decat cu o noutate care sa-i
opreasca din “fuga“ lor continua.
Cand noul devine vechi de la o zi la

alta, cand timpul zboara, trebuie sa
fii mereu in alerta si sa anticipezi, pe
cat este posibil, ceea ce urmeaza. In
aceste conditii invatamantul simultan, dupa parerea mea, nu este atat
de flexibil, ca si concept, incat sa
tina pasul cu materialul pe care trebuie sa-l modeleze - copiii. Acestia
se dezvolta in parelel cu sistemul si
isi creeaza preocupari si, mai tarziu,
valori in afara sistemului, de multe
ori gresite . Sa nu mai vorbim ca
astfel de situatii se intanlesc si-ntrun sistem normal de invatamant,
cand nu se reuseste, din diverse
motive, atingerea obiectivului final educatia.

Scoala si familia modeleaza
copilul si formeaza viitorul. Cand
una din coordonate lipseste sau este
defectuoasa, viitorul are de suferit.
Suferim astazi deficientele trecului.
Viata ne da lectii la tot pasul si este
benefic sa ni le insusim, fiecare in
parte si toti impreuna, pentru a
construi ceva.
Claditi o temelie 7 ani
acasa, construim un edificiu la
scoala si ne bucuram impreuna o
viata. Sa avem grija de “opera“
noastra caci ne va reprezenta.

Prof. Manescu Elena

STARE CIVILÃ

ANUNÞ

NAªTERI

Executam masuratori
topo-cadastrale, inscrieri in
cartea funciara, planuri de
situatie, trasari constructii
de orice fel, garduri si
materializarea pe teren a
imobilelor avizate de OCPI .
Oferim gratuit relatii cu
privire la demersurile
(pasii) ce trebuie urmati
pentru a obtine cadastru
avizat OCPI, cu sau fara
carte funciara, in functie de
actele proprietarilor.
Pentru mai multe informatii
contactati-ne la numarul de
telefon 0763672842, ing.
topograf Onea Valentin, ing.
topograf Ionescu Sorin,
Voinesti, str. Principala, nr.
377 (langa Statiunea
Pomicola).

20.09.2012 - 16.10.2012

1. DUTA DARIUS – LUCIAN

Îi urãm viaþã lungã ºi fericitã!
CÃSÃTORII
1. TOMESCU VASILE-GABRIEL SI NEAGU MIHAELA-CRISTINA
2. MANESCU MIHAI SI RUNCAN ELENA

Le urãm casã de piatrã!
DECESE
1. MIRITA CORNELIU
2. BADARAN ION
3. CIOCANITU MARIA

4. ISTRATESCU GHEORGHENICULAE
5. CARSTEA VICTOR

Dumnezzeu sã-ii o dihneascã!

pagina 7

Nr. 43  octombrie 2012

Gazeta de Voineºti

Rubrica m edicului v eterinar
Revin in atentia dumneavoastra, stimati gospodari ai
comunei Voinesti, cu cateva
informatii cu privire la conditiile de
detinere si de crestere a
animalelor si bineinteles cu sfaturi
referitoare la apararea acestor
animale contra aparitiei si evolutiei
unor boli (infecto contagioase,
medicale, parazitare etc).
In perioada urmatoare,
animalele se vor intoarce de la
munte, de la vale, fiecare de pe
unde au fost date in sezonul de
pasunat, astfel ca va recomand
cateva masuri necesare pentru
prevenirea si combaterea aparitiei
unor boli prin contaminarea si
infestarea ce ar fi putut avea loc,
acolo, in turmele si colectivitatile
in care au fost animalele
dumneavoastra pe timpul verii (la
pasune)
In primul rand, sa le
aplicati in mod corespunzator
tratamente antiparazitare atat
interne cat si externe cum ar fi:
- Îmbaieri (in zilele mai calduroase)
si/sau aspersari pe corpul animalelor si neaparat si in adaposturi
cu substante insecticide ca
Diazinol, Cypervet, Sebacil,
Romparasect, pentru combaterea
agentilor scabiei (raie), a oualor
de muste, a capuselor si chiar a
paduchilor.
- Administrarea „per os” (pe cale
bucala) a substantelor antipara-

zitare ce combat speciile de viermi
pulmonari si intestinali si mai ales
pentru larvele de Fasciola
Hepatica (Galbeaza) – la bovine,
ovine, caprine. Aceste operatiuni
se fac la intervale si perioade
repetate dupa indicatiile substantelor folosite, dar cel mai indicat la
sfatul medicului veterinar, dupa o
prealabila evaluare (consultatie) a
animalelor.
- Administrarea de suplimente
vitamino-minerale in functie de
specie, varsta, stare fiziologica
(Ex: animale gestante, fatate
recent, tineret, animale la
ingrasat), mai ales in conditiile
impuse de seceta prelungita din
aceasta vara care a determinat
uscarea florei spontane de pe
pajistile naturale si animalele nu
prea au avut ce pasuna, ele

intorcandu-se de la pasunat,
slabite si uneori cu grave
deficiente nutritionale si tulburari
de metabolism.
- Sa intretinem starea de curatenie
si igiena a corpului animalelor.
Sa le asiguram adaposturi curate
si bine aerisite si sa pastram
igiena in acestea facand decontaminari si deparazitari periodice.
- Sa asiguram surse de apa
potabila si apa suficienta
animalelor din locuri (fantani,
cismele) stiute ca sigure (necontaminate), in functie de specie,
categorie de varsta, stare fiziologica.
Sa auzim de bine!

Cu stima si consid
deratie,
Dr. Mind
droiu Nicolae
Med
dic Veterinar CMV Voinesti

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!

