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DREPTURI,
DAR ªI ÎNDATORIRI
Dragi concetãþeni,
Prin alegerea dumneavoastrã, exprimatã în mod
democratic, în iunie 2008,
de a mã desemna primar
al comunei Voineºti, m-aþi
împuternicit a vã
reprezenta interesele,
mi-aþi încredinþat puterea
de a gândi ºi a întreprinde
acþiuni pentru binele
tuturor lucuitorilor
comunei, de a gãsi soluþii
pentru rezolvarea
problemelor comunitare
în toate domeniile de
activitate. Dar, odatã cu
acestea, prin natura
funcþiei, mi-am asumat
ºi responsabilitatea de a
duce la bun sfârºit
proiectele propuse, de a
finaliza lucrãri ºi obiective
ce vor conduce,
neîndoielnic, la o
îmbunãtãþire a calitãþii
vieþii în comunã.
Dezideratul oricãrui
primar, ca cel dintâi
gospodar al comunei, este
de a avea ºi de a gãsi
resursele financiare pentru
materializarea proiectelor
propuse. Astfel, odatã cu
adoptarea bugetului local
de cãtre Consiliul Local,
am drãmuit cheltuielile
dupã prioritãþi, în funcþie
de veniturile comunei.
În articolul „Bilanþul unui

an de mandat”, publicat în
numãrul trecut al Gazetei
de Voineºti, am prezentat
în mod detaliat realizãrile
din perioada iunie 2008 –
iunie 2009, realizãri ce
s-au materializat în fiecare
din cele 8 sate
componente ale comunei,
în funcþie de resursele
bãneºti. În primul rând,
baza acestor resurse
bãneºti, o reprezintã
resursele proprii ale
comunei, adicã veniturile,
iar în cadrul veniturilor
un loc primordial îl ocupã
veniturile constituite din
impozite ºi taxe locale
de la contribuabili
(atât persoane fizice cât
ºi persoane juridice). Alte
componente ale veniturilor

sunt amenzile - ce provin
din contravenþiile
constatate ca urmare a
încãlcãrii regulilor de
circulaþie rutierã, aplicate
de Poliþia Rutierã, Poliþia
Comunitarã ºi Biroul de
Poliþie Voineºti, precum
ºi taxele pentru Serviciul
Public de Poliþie
Comunitarã. În cele ce
urmeazã vã voi prezenta
nivelul acestor venituri pe
sate ºi modul cum au fost
ele încasate pânã la
aceastã datã. Pentru
satele Voineºti ºi Lunca,
nivelul veniturilor este de
210146 lei (impozite ºi
taxe locale), din care au
fost încasaþi 128699 lei,
ceea ce reprezintã un
procent de 62%,

rãmânând de încasat
suma de 81447 lei. Din
amenzile în sumã de
43733 lei s-au încasat
numai 3017 lei, iar din
veniturile ce reprezintã
taxa pentru Serviciul de
Poliþie Comunitarã localã,
au fost încasaþi 18999 lei
din totalul de 30600 lei.
Pentru satele Onceºti ºi
Gemenea Brãtuleºti,
veniturile provenind din
impozite ºi taxe locale se
ridicã la 319542 lei, din
care s-au încasat numai
154936 lei, ceea ce
reprezintã un procent de
doar 49%, rãmânând de
încasat pânã la sfârºitul
anului suma de 162606
lei.
(continuare în pagina 2)
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DREPTURI,
DAR ªI
ÎNDATORIRI
(Contiinuare din pag
gina 1)
În ceea ce priveºte amenzile,
valoarea acestora se ridicã la 94508
lei, din care a fost încasatã suma de
18733 lei, iar din taxa pentru Serviciul
de Poliþie Comunitarã s-a încasat
17771 lei din totalul de 36500 lei.
Pentru satele Izvoarele, Suduleni,
Manga ºi Mânjina, veniturile
provenind din taxe ºi impozite locale
se ridicã la 175331 lei din care, la zi,
a fost încasata suma de 90156 lei,
reprezentând un procent de 51%,
rãmânând de încasat 85175 lei. În
ceea ce priveºte amenzile, din totalul
de 79616 lei s-au încasat 2557 lei, iar
referitor la taxa pentru Serviciul de
Poliþie Comunitarã, pot sã vã
informez cã, din totalul de 40960 lei,
s-au încasat 22823 lei. Legat de
contribuabilii persoane juridice, din
suma totalã datoratã de aceºtia, de
219771 lei, s-au încasat 56390 lei.
Din analiza acestor cifre, rezultã cã,
din valoarea totalã, pe comunã, a
veniturilor provenite din impozite ºi
taxe locale de 705019 lei, a fost
încasatã suma de 375791 lei, ceea
ce reprezintã, pentru cele 9 luni
scurse de la începutul anului pânã
acum un procent de 53%, rãmânând
de încasat în ultimul trimestru al
anului 2009 - 329228 lei. Referitor la
celelalte componente ale veniturilor
comunei, ºi anume amenzi, din totalul
actual (pe comunã) de 217857 lei au
fost încasaþi 24307 lei, iar la capitolul
taxã pentru Serviciul de Poliþie
Comunitarã, din 108060 lei s-a
încasat suma de 59593 lei. Cifrele
prezentate conduc la ideea cã nu toþi
cetãþenii comunei merg pe acelaºi
drum, de a trage, aºa cum spune o
vorbã þãrãneascã, „la aceeaºi cãruþã”,
nu toþi dorim sã fim ºi sã dovedim cã
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suntem cetãþeni, care au ºi drepturi,
si îndatoriri. Pe aceastã cale, fac un
apel de urgenþã la toþi contribuabilii,
atât persoane fizice cât ºi juridice de
a încerca sã-ºi achite impozitele ºi
taxele. Este drept cã traversãm o
perioadã de crizã financiarã, fiind puºi
în postura de a lupta mereu cu
realitatea sistemului în care trãim,
dar lãsând la o parte prejudecãþile
sau delãsarea „pot achita ºi la
sfârºitul anului”, sã încercãm cu toþii,
mai mult decât am dat dovadã pânã
acum, sã ne respectãm ºi sã
respectãm legea. Este greu ºi
dureros de spus, dar ºi mai greu
de aplicat prevederile legale, de a
recurge la somaþii, popriri pe salarii,
pensii sau sechestre. Nu este plãcut
sã fie aplicate aceste instrumente
legale, dar Codul fiscal ºi legislaþia
în vigoare conferã administraþiei
locale aceste posibilitãþi. Pe aceastã
cale, vã fac cunoscut cã agenþii fiscali
ai Primãriei, conform atributiilor lor,
colecteazã, în timpul programului
de lucru aceste taxe ºi impozite,
trecând pe la poarta dumneavoastrã
ºi, pe cât posibil, în limita termenelor
ºi tranºelor prevãzute de lege, nu-i
lãsaþi sã meargã mai departe ºi
achitaþi-le taxele ºi impozitele
aferente. În speranþa înþelegerii din
partea dumneavoastrã, ca cetãþeni de
bunã credinþã ºi devotaþi comunei
noastre, de a achita impozitele ºi
taxele datorate, vã doresc putere
de muncã ºi o recoltã bogatã.

Cu multã stiimã ºi respect, priimarul
comuneii Voiineºtii,
SA
ANDU GABRIEL DÃNUÞ

ANUNÞ
Începând cu data de 15.09. 2009,
ºi-a reluat activitatea Asociaþia
Proprietarilor de Pãdure „Obºtea
Gemenea Grui“.
Sediu:
Comuna Voineºti, sat Onceºti,
strada ªcolii, nr. 51
Program de lucru:
Luni-Vineri, între orele 9,00 - 14,00.
Persoanele validate ca membrii în
obºtea Gemeneanca ºi Grui
în baza Legii 1/2000, pe Anexa 54,
pot ridica bonurile pentru cota de
lemne cuvenitã pentru anii 20082009, de 2 mc/ha/an, în timpul
programului precizat mai sus.
Odatã cu ridicarea bonului
pentru cota de lemne, se achitã ºi
impozitul pentru suprafaþa aferentã:
13 lei/ha/an.

Director executiv,
Popescu Dumitru

DIN REGISTRELE
STÃRII CIVILE
- august 2009 -

Naºteri:
1. Verdeata Maria-Adina
2. Busuioc David Valentin

Le urãm viaþã lungã!
Cãsãtorii:
1. Gherfas Mircea ºi Grigoras
Georgeta
2. Pavelescu Cristian Vasile ºi
Badea Mioara
3. Dumitrescu Marin ºi Bucura
Georgeta
4. Ivaºcu Vasile ºi Stinghe Gabriela
Amalia
5. Oncescu Gheorghe Mihail ºi
Mircea Ana-Maria

Le dorim casã de piatrã!
Decese:
1. Buscu Iancu
2. Gaitoiu Vasilica
3. Savu Nicolae
4. Gheboianu Elena
5. Popescu Vasilica

Dumnezeu sã-i odihneascã!
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POVEªTI DESPRE NOI
ªI VOI(NEªTI)
spuse lunar de Elena Pãdure
Deºii d-ll priimar m-a
a inviitat
maii demult, abiia acum m-a
am hotãrât
sã aºtern în pag
giniile reviisteii locale
gândurii, noutãþii ºi diverse informaþiii
diin viaþa ºcoliii, nucleul cel maii tânãr
al comuniitãþiii noastre.
În numãrul de astãzi, voi
aborda, cu sinceritate ºi simplitate,
o temã actualã: Prima zi a anului
ºcolar 2009 – 2010. Sositã cu o zi
mai devreme, pe 14 septembrie,
prima zi de ºcoalã a fost o
adevãratã sãrbãtoare, deoarece a
fost întâmpinatã cu emoþii, cu flori,
zâmbete, urãri ºi cu… discursuri.
Aºa ne-am obiºnuit, mai ales cã noi,
dascãlii, avem un calendar special,
cu douã mari sãrbatori: Anul Nou
ºi… Noul An ªcolar. Poate de
aceea, simt nevoia sã mã adresez
acum tuturor „actorilor” implicaþi în
viaþa ºcolii.
Gândul mã duce, mai întâi,

la generaþia „de aur”, colegii noºtri
„pensionari” alãturi de care am
deprins tainele meseriei, pe care
i-am consultat la nevoie li care
ne-au transmis experienþele lor.
Dumnealor le urez sãnãtate ºi zile
fericite alãturi de cei dragi.
Mã adresez apoi pãrinþilor
ºi bunicilor copiilor cãrora le sugerez
sã fie atenþi atât la necesitãþile celor
mici, cât ºi la visurile lor. Ca pãrinþi,
cred cã e bine sã le cerem copiilor
sã performeze în funcþie de
posibilitãþi; e bine sã mânuim atât
rãsplata (dacã au succese), cât ºi
pedeapsa (dacã greºesc). În plus,
cu copiii trebuie sã avem o infinitã
rãbdare ºi sã nu fim violenþi.
Mã adresez acum, cu
respect ºi consideraþie, colegilor
dascãli, acestor „maeºtri-pãpuºari”
ce pot sã transforme, în ani de
sacrificii, un „fir de nisip”, într-o
„perlã” veritabilã. Dumnealor le

admir verticalitatea ºi le doresc
multã sãnãtate ºi putere de muncã.
Le mai urez sã aibã capacitatea de
a performa chiar sub buldozerul
reformelor fãrã de sfârºit.
Abia în final, mã adresez
ºcolarilor ºi tuturor învãþãceilor,
întrucât cei de pe urmã vor fi cei
dintâi. ªi lor le urez, cu mare
bucurie, succes deplin, sãnãtate ºi
putere de muncã. Sunt convinsã cã
mintea lor sprintenã îi va ajuta sã-ºi
împlineascã visurile ºi sã facã faþã
reformelor.
Pentru cã în curând, pe 5
octombrie, vom sãrbãtori ºi „Ziua
Educatorului“ adresez un „La mulþi
ani” tuturor slujitorilor ºcolii.
ªi dumneavoastrã, cititorilor,
vã urez sãnãtate ºi prosperitate, cãci
începe culesul merelor, iar sloganul
nostru este… à la preºedinte: „Sã
trãiþi… ca în poveºti, mâncând mere
de VOINEªTI”.

Ajutoare alimentare
de la Comunitatea
Europeanã
Având în vedere prevederile Legii nr.157/2005 privind
aderarea României la Uniunea Europeanã, prevederile
art. 2, 4, 5 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate politicilor agricole comune alocate
de la Comunitatea Europeanã precum ºi a fondurilor
de cofinanþare alocate de la Bugetul de Stat, Guvernul
României a adoptat Hotãrârea nr. 600/2009 privind
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care
provin din stocurile de intervenþie comunitare destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate. Conform

art. 3 al respectivei Hotãrâri de Guvern, categoriile cele
mai defavorizate care vor beneficia de ajutoarele
alimentare în cadrul planului sunt urmãtoarele:
z Familiile ºi persoanele singure care au stabilit prin
dispoziþia scrisã a primarului dreptul la un venit minim
garantat conform Legii 416/2001 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
(contiinuare în pag
gina 6)
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SUFLETUL =
Sfânta evang
gheliie din Dumiiniica dupã înãlþarea „Sfiinteii Crucii”
(20 septembriie) ar trebuii sã punã lumea creºtiinã pe gândurii.
Avem pentru priima datã în istoriie, deºii exiistenþa sufletuluii a fost
recunoscutã dintotdeauna, de aproape toate popoarele lumiii, valoarea
materiialã a unuii bun imateriial - sufletul. “Cãcii ce-ii foloseºte omuluii
sã câºtiige lumea întreag
gã, dacã-º
ºi pierde sufletul?” (Marcu VIII, 36)
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Un om de ºtiinþã
american a calculat valoarea
materialã a unui om la un
dolar. Din punctul lui de
vedere a socotit strict ce s-ar
obþine din materia fizicã din
care e alcãtuit omul. Din
pãmântul rezultat s-ar
“fabrica” câteva ceºti pentru
cafea, var pentru zugrãvit
o bucãtãrie, fosfor
pentru 2000 beþe de
chibrituri, fier pentru câteva
cuie… Toate la preþul deja
amintit – un dolar!
Nu cunoaºtem dacã
acest calcul s-a dorit o
replicã la spusele lui Isus,
numai cã Supremul Învãþãtor
a schimbat valorile lumii,
punând accent pe sufletul
omului. Trupul nu rãmâne
decât casa provizorie a
sufletului.
Cine poate calcula
astãzi valoarea întregii lumi,
cu toþi locuitorii ei, cu
frumuseþile si bogãþiile ei?
Într-o balanþã imaginarã,
sufletul omului atârnã mai
greu decât toate aceste
bogaþii.
Sufletul este
DARUL SUPREM pe care-l
primeºte fiecare om în
momentul în care Dumnezeu
hotãrãºte începutul vieþii lui.
ªi tot El are dreptul sã îl ia
atunci când considerã de
cuviinþã. La actul de creaþie
al fiecãrui om, spun Pãrinþii
Bisericii, omul participã cu
trupul (copiii preiau
caracterele pãrinþilor),
iar Dumnezeu „vine”
cu sufletul!
Alexis Carel, în
„Omul fiinþa necunoscutã”

afirma cã sufletul este „cea
mai uriaºã putere a acestei
lumi. El a rãvãºit suprafaþa
pãmântului, a construit ºi a
distrus civilizaþiile ºi a creat
universul nostru sideral”.
Heidegger, spune
cã “omul nu-ºi dã singur nici
fiinþa, nici relaþia cu fiinþa”. El
este, dupã afirmaþia teologului grec P. Nellas „un animal
raþional sau politic – ZOON
LOGIKON E POLITIKON, ºi
îºi realizeazã existenþa în
mãsura în care se înalþã la
Dumnezeu ºi se uneºte cu
El”. Din toate acestea trebuie
sã reþinem partea cea mai
importantã: “Trupul este
robul, sufletul este stãpânul”
(Sf. Serafim de Sarov).
Poporul nostru are o
vorbã deosebitã. Se spune
despre cineva cã are
„sufletul mare”, cã „pune
suflet în tot ce face”…
Înþeleptul grec DIOGENE
umbla cu felinarul aprins ziua
în amiaza mare prin pieþele
Atenei, ca ºi cum cãuta sã
gãseascã ceva. Întrebat fiind
ce vrea sã facã, el
rãspundea: „caut un om”.
Da, dar piaþa e plinã de
oameni ºi tu cauþi un om? Îl
întrebau cei plini de vanitate.
„Caut un om, caut un om
adevãrat” a rãspuns
Diogene.
Cu toþi cãutãm în
lume „un om adevãrat”, un
om cu suflet mare…
Ca preot, am cãutat
mereu un astfel de om. La
Voineºti l-am aºteptat vreme
de 15 ani. Aºa a fost sã fie.

(contiinuare în pag
gina 5)
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LUMEA ÎNTREAGÃ
(continuare din pagina 4)
Am oroare faþã de cultul personalitãþii,
dar adevãrul trebuie spus. Fãrã acest primar
sufletist, SANDU GABRIEL, precum ºi ajutorul sãu
Popa Claudiu – viceprimar, multe din realizãrile
gospodãreºti ale parohiilor din raza lor de
activitate, ºi mai cu seamã la Voineºti nu ar fi fost
posibile.
Duminicã, 20 septembrie, domnul primar
ºi domnul vice au invitat la biserica Sf. Arhangheli
din Voineºti pe cei care au sponsorizat lucrãrile de
aici, precum ºi pe preoþii din localitãþile aparþinând
de Primãrie, cum de altfel a fãcut ºi la parohia
Izvoare, cu ocazia dezvelirii Monumentului eroilor
neamului, ºi cum face de obicei de când a fost ales
la conducerea Primãriei.
ªi cum astãzi „nici o faptã bunã nu rãmâne
nepedepsitã”, am fost asaltaþi, noi preoþii slujitori la
Voineºti, de tot felul de întrebãri, încât la un moment
dat ajungi sã regreþi cã te-ai apucat de ceva serios
ºi începi sã fericeºti pe cei care nu fac nimic.
Aº vrea sã pun o întrebare acestor
ÎNTREBÃTORI. Aþi urcat vreodatã un deal, un
munte? Dacã da, atunci nu aþi simþit nevoia sã vã
odihniþi înainte de a pleca mai departe? Aºa fac
marii alpiniºti atunci când vor sã cucereascã un vârf.
Îºi aºeazã tabãra la poalele lui ºi se odihnesc. Aici
pun la cale marea bãtãlie!
Asta am fãcut noi, duminicã, la Biserica din
Voineºti. Lucrãrile de aici nu sunt finalizate. Avem
de fãcut pictura exterioarã, încãlzirea centralã, amenajarea spaþiului din faþa Bisericii, etc. Am dorit sã le
arãtãm sponsorilor ce am realizat pânã acum pentru
a-i convinge sã ne ajute în continuare. Iar dupã
Sfânta liturghie am cântat cu toþii „veºnica pomenire”
pentru cei care au fãcut acest sfânt lãcaº, vechea
mãnãstire din Voineºti, moºii ºi strãmoºii noºtri,
precum ºi ctitorii ºi preoþii ce au slujit aici. Fãrã
efortul lor, noi cei de astãzi nu aveam ce sã reparãm
ºi nici ce sã înfrumuseþãm. Am greºit cu ceva cã
ne-am rugat pentru ei? Greºim cu ceva cã ne
bazãm pe niºte oameni adevãraþi, cu suflet mare,
de la Primãrie, care aparþin unui anume partid? Pe
ceilalþi i-a oprit oare cineva? De ajutoare promise „la
bine ºi la rãu” suntem sãtui! Nu aºteptãm rãspunsuri
la aceste întrebãri. Biserica este apoliticã, la fel
slujitorii ei. Ea aºteaptã oameni cu suflet mare,
Omul pe care Diogene îl cautã – oameni pe care
i-am gãsit! „Cine are urechi de auzit sã audã”.
Dumnezeu sã fie lãudat!

preot paroh Did
doacã Dojanã
Vasile - Voineºti
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O NOUÃ INVESTIÞIE
ÎN INFRASTRUCTURA
COMUNEI VOINEªTI
 Pod peste Pârâul Valea Mare, în satul Gemenea-B
Brãtuleºti
Un nou obiectiv destinat a
îmbunãtãþi viaþa de zi cu zi a
locuitorilor comunei Voineºti, cuprins
în planul de investiþii al Consiliului
Local al comunei în anul 2009,
se va realiza în curând. Construcþia
podului peste Pâraul Valea Mare,
în satul Gemenea - Brãtuleºti,
în zona Monumentului Eroilor, va
începe în scurt timp. Necesitatea
acestui obiectiv reiese din situaþia
concretã a terenului în acest
moment, când circulaþia
autovehiculelor ºi a pietonilor este
îngreunatã, iar pe timp ploios, în
special toamna ºi iarna, accesul
cãtre biserica din sat ºi cãtre
cartierul învecinat, în zona Valea
Mare, este deosebit de dificil.
Având în vedere cã la nivel naþional
integrarea europeanã presupune
investiþii cu precãdere în
infrastructura din mediul rural,
Consiliul Local al comunei Voineºti
depune toate eforturile pentru
îndeplinirea obiectivelor propuse

(contiinuare din pag
gina 3)

pentru toate satele componente,
realizarea lor având ca efect
îmbunãtãþirea nivelului de trai al
locuitorilor comunei ºi totodatã se
deschid noi oportunitãþi în atragerea
de potenþiali investitori fie în
agriculturã, fie în mediul economic.
Podul peste Pârâul Valea Mare
va fi construit din douã tuburi
metalice ovoidale, cu o lungime
totalã de 18 m ºi douã rampe de
50 m lungime, care permit
racordarea la DN 72 A în zona
monumentului din Gemenea ºi la
zona de acces cãtre biserica din sat.
Lãþimea podului este de 9 m,
corespunzãtor unui drum cu
secþiunea de 5,50 m ºi trotuare
de o parte ºi de alta, cu lãþimea
de 0,75 m. Se va realiza astfel
un drum cu douã benzi de circulaþie
cu lãþimea fiecãreia dintre benzi
de 2,75 m ºi trotuare încadrate cu
bordurã mare atât pe pod cât ºi pe
rampe. Podul ºi drumul de acces
aferent vor deservi o zonã intens

Inspector integ
grare europeanã
ing
g. Curpene Laura

cele mai defavorizate
menþionate anterior,
stabilirea acestora
fãcându-se de cãtre instituþii de la nivel judeþean ºi
local aparþinând
Ministerului Muncii,
Familiei ºi Protecþiei
Sociale ºi Ministerului
Administraþiei ºi Internelor.
Tabelele cu beneficiarii
acestui program vor fi afiºate
în locurile publice de afiºaj din toate satele comunei
Voineºti, fãcându-se totodatã precizãri asupra datei ºi
modalitãþii de distribuire a acestor produse.

Ajutoare alimentare
de la Comunitatea
Europeanã

z ªomerii care beneficiazã
de indemnizaþia de ºomaj
acordatã potrivit Legii
nr. 76/2002 privind
sistemul asigurãrilor pentru
ºomaj ºi stimularea forþei
de muncã cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
z Pensionarii sistemului
public de pensii ale cãror
drepturi obþinute din pensie sau din pensii cumulate
se aflã sub 400 lei lunar.
z Persoanele cu handicap grav ºi accentuat, adulþi
ºi copii neinstituþionalizaþi.
La nivelul comunei Voineºti vor beneficia de aceste
ajutoare constând în produse alimentare un numãr
de 859 cetãþeni aparþinând categoriilor de persoane
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circulatã pietonal, pentru aceasta
fiind prevãzute trotuarele, pe pod
ºi pe rampele de acces. Amonte
ºi aval de pod, având în vedere
cã în anii cu precipitaþii abundente
debitele de apã în aceastã zonã
sunt foarte mari, sunt prevãzute
timpane din gabioane de 1 m
grosime, iar pentru protecþia albiei
împotriva eroziunilor proiectantul
a prevãzut a se executa saltele de
gabioane de 50 cm grosime cu
lungimea de 10 în amonte ºi 15 m
în aval. Cetãþenii comunei Voineºti
ºi nu numai vor beneficia în curând
de facilitãþile create prin realizarea
acestui nou obiectiv de investiþie ºi
cu toþii sperãm cã urmeazã foarte
curând construcþia altor obiective
de mare necesitate pentru
localitatea noastrã.

Asiistenþii sociialii,
Tiitii Oprea
Adriian Oprea
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„ C E I ªAPTE DE L A M A N G A “ ,

SFÂRªIT ªI ÎNCEPUT DE DESTIN
Pãrea un basm. O poveste fãrã de sfârººit desp
pre viaþã, comunicare,
desp
p re c um s e p o ate t ransff o rma s uff erinþa î n f ericire. O f amilie d e
o ameni s imp
p li, m uncito
o ri, t rudito
o ri a i p ãmântului, a h o tãrât s ã î mp
p artã
p uþinul l o r º i a lto
o ra. S ã l up
p te p entru a t ransff o rma l acrimile a mare a le
tristeþii î n s tro
o p i a i b ucuriei. ª i a r euºº it! 7 b ãieþi b ãtuþi d e s o artã, t rãiþi
p rin c ãminele d e c o p ii, a u f o st a duºº i î n p ro
o p ria c asã º i t rataþi c a º i c um
ar f i a p arþinut d into
o tdeauna a celui l o c. A º a s -a
a n ãscut p o vestea c elo
or
7 de la Manga. Titlu de carte, scrisã acum câþiva ani, cu multã
sensibilitate d e p ro
o f eso
o rul L iviu S to
o ica d e l a G lo
o deni...
Marin ºi Vasilica Tincescu
au fost creatorii unui
experiment uman inedit.
Cazul a fost ultramediatizat.
Gospodarii de la Manga ºi
cei 7 bãieþi au devenit în
scurt timp vedete naþionale.
Îmbãrbãtãrile, felicitãrile,
sprijinul material ºi financiar
veneau din toate pãrþile.
Casa de la Manga devenise
un loc de pelerinaj pentru
curioºi, pentru cei interesaþi
de convieþuire, comunicare,
armonie. Totul a durat
câþiva ani. În final, fericirea
a explodat în mii de fãrâme.
Visul s-a risipit. La fel ºi
familia! Au rãmas numai
amintirile ºi necazurile
prezentului. Cei 7 de la
Manga au intrat în legendã.
Planurile lui Marin Tincescu
de a crea câte o gospodãrie
copiilor, de a-i þine aproape
de el s-au spulberat. Parcã
un blestem a fãcut sã se
nãruie acest castel al
bucuriei. Cine ºi-ar fi
închipuit cã între soþii Marin
ºi Vasilica, dupã
o viaþã trãitã
alãturi, ar putea
pãtrunde hoþeºte
ura, despãrþirea?
A urmat divorþul,
întreþinut cu
multã cheltuialã,
dese conflicte,
totul culminând
cu un partaj care
a pulverizat
parcã pânã ºi
Mihãiþã
speranþele. Pânã

ºi motelul, cum îi plãcea lui
nea Marin sã numeascã
imobilul în care au trãit
bãieþii, trebuie vândut în
numele dreptei împãrþeli.
Gospodãria, altãdatã
luminatã de zâmbete,
dereticatã cu plãcere, este
de nerecunoscut. Doar apa
în iaz curge agale,
aºteptând parcã sã se
schimbe ceva. Nu a reuºit
Marin Tincescu decât sã
ridice o casã, dar nu este
terminatã din lipsã de bani.
Aici locuieºte Adrian. Este
acum un bãrbat în toatã
firea. A luat viaþa pieptiº.
Are nevastã, copil.
Munceºte pentru a-ºi
întreþine familia. Îl doare
când vede paragina din jur,
dar nu are nicio putere. Se
bucurã cã are un acoperiº
de-asupra capului ºi cã nu a
fost pânã acum aruncat în
drum. L-am mai gãsit la
Manga pe Mihãiþã. Este un
bãiat de toatã isprava. Pare
vesel tot timpul. E mândru

cã ºi-a luat carnetul de
conducere.
A rãmas în
preajma lui
nea Marin.
Spune cã
nu l-ar
pãrãsi
niciodatã.
„Voi rãmâne
aici, sã am
grijã de
tataia. El a
fost alãturi
de mine ºi
m-a scãpat
de multe greutãþi. Nu pot
sã-l las tocmai acum, la
greu“. Mihãiþã are ºi el un
cal. Mai merge dupã lemne
în pãdure. Aºa face câte un
ban pentru traiul de zi cu zi.
Ar vrea sã-ºi gãseascã de
lucru undeva. Gigel este ºi
el tot la Manga. Locuieºte
cu tanti Vasilica. Florin s-a
stabilit în Titu, iar Vasilicã, la
Târgoviºte. Cristi a fost
plecat la muncã în Italia.
S-a întors de curând la
Manga. Nu ºtie
sigur dacã va
mai pleca în
strãinãtate. Pe
Nicuºor l-am
gãsit la
Mãnãstirea
Bunea, de la
Vulcana Bãi.
Vieþuieºte aici de
3 ani. Aproape
cã s-a îndeplinit
visul sãu de a
deveni cãlugãr.

Am urcat pânã la sfânta
mãnãstire pentru a vorbi cu
el. Mai cã nu l-am mai
cunoscut! Îmbrãcat în straie
monahale, cu obrajii
acoperiþi de o barbã
tinereascã. Zâmbetul ºi
vorba l-au dat de gol. S-a
emoþionat pânã la lacrimi
când ne-a vãzut. Nu se
aºtepta sã-l vizitãm. Am
vorbit cu el despre multe.

Nicuºor
Îºi aduce aminte cu
nostalgie de anii petrecuþi la
Manga. Nici lui nu-i vine sã
creadã cã acel vis s-a
risipit... E bucuros totuºi cã
a reuºit sã se apropie mai
mult de Dumnezeu. „Am zis
cã nu mã însor niciodatã ºi
vreau sã mã cãlugãresc, iar
Dumnezeu mi-a ajutat. Pe
29 iunie, am fãcut 3 ani de
când sunt aici. Îmi pare rãu
cã s-a întâmplat ce s-a
întâmplat ºi cã s-a ales
praful de tot ce-a fost“. Din
când în când, este vizitat de
Mihãiþã, prietenul sãu cel
mai bun. Vine de la Manga
ºi rãmâne în mãnãstire o zi,
douã, trei. Îl mai ajutã la
treburi. Când am plecat,
Nicuºor ne-a condus pânã
la poartã ºi s-a rugat pentru
noi ºi pentru fraþii lui cu care
a trãit la Manga.

Material preluat din ziarul
Incomod
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CAMPANIA D E R ECOLTARE
Dupã o varã nesperat de bunã
din punct de vedere al condiþiilor
climatice, în care am fost ocoliþi
de nenorociri, dupã multã trudã
de dimineaþa ºi pânã seara, iatã cã a
venit vremea sã ne bucurãm de
recolte. ªtiu cã toþi locuitorii comunei
noastre sunt agricultori ºi pomicultori
din tatã în fiu. ªtiu de asemenea cã
foarte mulþi v-a
aþi pregãtit profesional
în acest domeniu, însã, pentru cei
care nu gãsesc rãspunsuri la unele
întrebãri, vin cu câteva sfaturi, sper
eu, utile în ceea ce priveºte recoltarea
fructelor.
Recoltarea este cea mai importantã
operaþiune din lanþul tehnologic deoarece
pãstrarea ºi valorificarea fructelor depind
în mare mãsurã de aceastã lucrare.
Totodatã, recoltarea implicã cel mai mare
volum de muncã, precum ºi costuri
foarte mari. Momentul optim de
recoltare trebuie ales cu mare atenþie,
deoarece acesta precede maturitatea
de consum. Cu câteva zile la soiurile
de varã (Melba, Romus), cu câteva
sãptãmâni la soiurile de toamnã (Prima,
Voinea, Pionier, Frumos de Voineºti) ºi
cu câteva luni la soiurile de iarnã
(Jonathan, Golden delicious, Starkrinson,
Mutsu, etc). Maturitatea de consum este
acea fazã de evoluþie a fructelor în care
acestea ating maximul calitãþilor
organoleptice (culoare, gust, aroma,
texturã, aciditate,etc). Maturitatea de
recoltare (fiziologicã) se stabileºte când
fructele au culoarea specificã soiului iar
seminþele sunt de culoare maro închis
sau cafenie. Dacã recoltarea se face
când fructele nu au atins maturitatea de
recoltare, acestea se deshidrateazã pe
perioada pãstrãrii, iar dacã sunt recoltate
mai târziu ating fenofaza de supracoacere, perioada de depozitare
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reducându-se considerabil. În prealabilul
recoltãrii trebuie sã facem aprovizionarea
cu materiale specifice: gãleþi cu cârlige,
coºuri, scãri, lãzi, containere, etc. Un
amãnunt important este stabilirea necesarului de forþã de muncã, în funcþie de
suprafeþele pe care le deþineþi ºi
producþia estimatã. Recoltarea trebuie sã
se facã într-un timp cât mai scurt pentru
a se evita pierderile cauzate de cãderea
fructelor ºi eventuala schimbare a vremii.
Mijloacele de transport trebuie sã fie
pregãtite sã satisfacã nevoile în funcþie
de distanþa dintre livadã ºi locul de
depozitare ºi în funcþie de forþa de
muncã de care dispuneþi. În perioada
recoltãrii, la deplasarea pe drumurile
publice, mijloacele de transport (tractoare
cu remorci, camioane, autoturisme,
carute, etc) trebuie sã fie conduse de
persoane autorizate, responsabile ºi sã
fie echipate corespunzãtor, pentru
evitarea evenimentelor nedorite.
Recoltarea propriu-zisã se va face cu
mare atenþie evitându-se lovirea,
presarea, zgârierea, sau înþeparea
fructelor. Orice vãtãmare a fructului duce
la degradare pe perioada depozitãrii
când vor fi afectate ºi alte fructe
sãnãtoase prin instalarea diverselor boli
de depozit (putregaiuri umede ºi uscate
produse de ciuperci din genurile
Penicillium, Botriyis, Gleosporium,
Monilinia etc). Nu uitaþi cã la intrarea în
livadã trebuie adunate întâi fructele
cãzute dupã care se va face recoltatul
propriu-zis, care se începe de la baza
pomului ºi se continuã cãtre vârful
acestuia, precum ºi din exterior cãtre
interior. Fructele vor fi recoltate când sunt
complet zvântate ºi nu imediat dupã
ploaie sau rouã. Este indicat ca sortarea
pe calitãþi sã se facã odata cu recoltatul,
pentru a evita manipulãrile în plus, care
conduc la vãtãmarea fructelor. Înainte de
introducerea în spaþiile de depozitare se
va face o prerãcire a acestora deoarece
imediat dupã recoltare fructele degajã o
cantitate însemnatã de cãldurã.
Prerãcirea constã în depozitarea
provizorie în spaþii deschise, acoperite
ºi bine aerisite, timp de câteva zile, dupã
care fructele vor fi introduse în spaþiile
iniþiale de depozitare (beciuri, magazii,
fructiere etc). Depozitele vor fi bine
dezinfectate, din timp, prin stropire cu
amestecuri de substanþe insecticide ºi
fungicide ºi prin arderea de fitile de sulf.

Se recomandã ca fructele foarte mari
(în special la soiul Jonathan) sã fie
valorificate din timp pentru evitarea
degradãrii determinate de „prãbuºirea
pulpei’’. Despre tehnica recoltãrii ar fi
foarte multe de spus, dar am încercat sã
mã limitez doar la cele mai importante
aspecte, de care, dacã veþi þine cont, cu
siguranþã pierderile cantitative ºi
calitative vor fi diminuate. Pãstrarea
(depozitarea) se va face la temperaturi
cât mai scãzute, care pot ajunge pana la
2- 4 grade Celsius, dar pentru cei care
nu dispun de instalaþii frigorifice se va
evita traficul prin depozit, pe cât posibil,
deoarece schimbãrile alternative de
temperaturi duc la micºorarea perioadei
de pãstrare. Legat de desfacerea pe
pieþele din þara noastrã, dupã cum bine
ºtiþi, aceasta este problema nr. 1 cu care
ne confruntãm. Este mare pãcat cã
agricultura nu este sprijinitã cum ar
trebui. Suntem sufocaþi de importurile
masive de produse agricole din þãrile
Uniunii Europene. Dureros este faptul cã
ºi unii dintre noi contribuim la acest lucru
prin intermedierea acestor importuri. Vã
pot spune cã la nivelul conducerii
Primãriei Voineºti am purtat discuþii cu
mai mulþi investitori ºi vom sprijini orice
investiþie care se va face pentru
rezolvarea problemelor legate de
desfacerea fructelor în stare proaspãtã
sau orice tip de procesare a acestor
fructe. În speranþa cã veþi obþine producþii
însemnate ºi cã preþurile la vânzarea
acestor fructe vor fi pe mãsura muncii
depuse, nu-mi rãmâne decât sã vã
mulþumesc pentru atenþia acordatã.
Cu multã consideraþie,

viceprimar
Ing. Popa Claudiu

