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Investim î n v iitorul c opiilor n oºtri!
Dragii mei,
Au trecut 2 ani (jumãtate din
mandatul meu de primar) de când
m-aþi ales sã conduc destinul
localitãþii noastre. Este motivul
pentru care am decis sã vã pun la
curent cu modul în care Primãria
ºi Consiliul Local s-au implicat
pentru crearea de condiþii moderne
pentru desfãºurarea activitãþilor
ºcolare.
I. Învãþãmântul liceal
În anul 2007, Grupul ªcolar
Agricol Voineºti a fost prins într-un
amplu proiect de modernizare ºi
extindere prin fonduri alocate de
Guvernul României. Proiectul, în
valoare de 2.700.000 lei, a demarat
în vara anului 2007. Pânã la finele
anului 2009, s-au executat lucrãri de
consolidare, s-a turnat placa la
primul etaj, a fost ridicat încã un etaj
ºi s-a turnat placa la etajul doi. De
asemenea, s-a construit ºi dotat
atelierul mecanic (lucrare finalizata).
Spre finele anului 2009, din lipsã
de fonduri, constructorul a refuzat
sã mai continue lucrarea, pânã la
alocarea de noi fonduri din partea
Guvernului României (aproximativ
1.300.000 lei necesari pentru
finalizarea investiþiei).
În urma discuþiilor purtate în
calitate de primar cu doamna
inspector general Manolescu Elena
ºi cu reprezentantul firmei
“Dâmboviþa Construcþii”, în aceastã
varã se vor relua lucrãrile la acest
proiect. Sperãm ca, la începutul
anului ºcolar 2010-2011, elevii de
liceu sã-ºi poatã desfãºura orele de
curs în condiþii moderne.

II. Învãþãmânt primar
ºi gimnazial
La preluarea mandatului de
primar al comunei Voineºti, am
început lucrãri de modernizare la
ªcoala cu clasele I-IV Gemenea
Brãtuleºti. Cu eforturi deosebite,
acest proiect a fost finalizat în data
de 14.09.2009, elevii beneficiind
acum de o ºcoalã modernã, cu toate
condiþiile necesare pentru
desfãºurarea orelor de curs. În
aceastã lunã, au fost finalizate ºi
lucrãrile de modernizare a ªcolii cu
clasele I-VIII din satul Suduleni
(douã corpuri), care a fost dotatã
cu instalaþie de încãlzire centralã
(combustibil solid), precum ºi cu
un grup sanitar modern.
În anul 2009, am schimbat
în totalitate tâmplãria de la ªcoala
cu clasele I-IV Izvoarele, iar în
aceastã varã vom dota ºcoala cu
instalaþie de încãlzire centralã pe
bazã de combustibil solid.
În iulie 2008, ªcoala
Generalã Voineºti a beneficiat de
finanþare de la Guvernul României

pentru modernizare ºi extindere.
Lucrãrile au fost efectuate în linie
continuã de-a lungul anului 2009,
însã acum, din lipsã de fonduri,
Inspectoratul ªcolar Dâmboviþa a
hotãrât sistarea investiþiei. Prin
demersurile întreprinse, am reuºit sã
repun în miºcare lucrãrile, cu
promisiunea fermã din partea
constructorului, cã vor fi finalizate
pânã la începerea noului an ºcolar.
Din pãcate, din septembrie
2010, din cauza numãrului mic de
copii, doar 14, se va desfiinþa ºcoala
din satul Manga. Elevii urmeazã sã
fie transportaþi cu un microbuz la
ªcoala cu clasele I-VIII Suduleni.
Dacã în urmãtorii ani, numãrul de
copii de la Manga va creºte mãcar
la 25, ºcoala din sat se va
redeschide. Prin intermediul
“Gazetei de Voineºti”, vã informez
cã în localul ºcolii de la Manga se
va amenaja un cabinet medical
pentru medicul de familie Mihaela
Motoiu. Restul sãlilor de curs vor
intra în conservare.

(continuare în pagina 2)
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Investim în viitorul copiilor noºtri!
(contiinuare din pag
gina 1)
În acestã varã, vor fi
refãcute gardurile împrejmuitoare
ale urmãtoarelor unitãþi de
învãþãmânt: ªcoala cu clasele V-VIII
Gemenea Brãtuleºti, ªcoala Izvoare,
Grãdiniþa Suduleni ºi Grãdiniþa
Manga.
În 2011, vom aloca fonduri
pentru modernizarea ªcolii V-VIII
Gemenea Bratulesti, respectiv
pentru schimbarea tâmplãriei,
realizarea instalaþiei de încãlzire

centralã ºi construirea unui grup
sanitar modern.
III. Învãþãmânt preºcolar
ªi preºcolarii s-au bucurat
de atenþia administraþiei locale în
aceºti ultimi doi ani. Am cumpãrat
covoare pentru grãdiniþele din
Onceºti ºi Gemenea Brãtuleºti, am
schimbat tâmplãria la Grãdiniþa
Voineºti, iar pentru Izvoare ºi Manga
am achiziþionat jucãrii.
Îmi doresc din suflet ca

procesul de învãþãmânt sã se
desfãºoare pe teritoriul comunei
Voineºti în condiþii civilizate, moderne. Nu vreau sã existe diferenþe
majore faþã de dotãrile oferite de
unitãþile de învãþãmânt de la oraº.
În final, alãturi de dascãli, le doresc
tuturor copiilor din Voineºti sã aibe
parte de o vacanþã mare cu bucurii,
cu numeroase momente de neuitat,
pentru cã, din toamnã, singura lor
grijã va fi “Mãria sa cartea”.
Al dumneavoastrã priimar,
Dãnuþ Gabriiel Sandu

PREMIANÞII COMUNEI VOINEªTI
Anul ªcolar 2009 – 2010
Clasele V-V
VIII
ªcoala generalã Voineºti

CLA
ASA
A a VI-a
a
MATEI BIANCA
DINCA SIMONA
MIRITOIU IONUT
RADULESCU VALENTIN

- premiul I
- premiul II
- premiul II
- premiul III

CLA
ASA
A a V-a
a
NICOLAE ANDRUTA GABRIELA
MILESCU ALEXANDRA MARIA
PARALUTA ANDREI TEODOR

- premiul I
- premiul II
- premiul III

CLA
ASA
A a VI-a
a
ZMARANDESCU SABRINA ANDREEA
MORARU ALIN GEORGIAN
VOICULESCU ION DANIEL

CLA
ASA
A a VII-a
a
IORDACHE DRAGOS
CARSTIAN ALINA
BRATU ANDREI

- premiul I
- premiul II
- premiul III

- premiul I
- premiul II
- premiul III

CLA
ASA
A a VII-a
a
PREDA AMANDA TEODORA
STOICA ANCUTA DIANA
POPA ANA ELENA

- premiul I
- premiul II
- premiul III

CLA
ASA
A a VIII-a
a
TANASE ANA DORIS
BUCUR MIHAELA
CIUREZU CRENGUTA
CIOMAG ADRIAN

- premiul I
- premiul II
- premiul II
- premiul III

CLA
ASA
A a VIII-a
a
COMAN SORIN ALEXANDRU
DINA BOGDAN
ONEA LUIZA ELENA
ONEA ANA MARIA

- premiul I
- premiul II
- premiul II
- premiul III

ªcoala generalã Suduleni

CLA
ASA
A a V-a
a
VASILE ALEXANDRU
SAVU ANCUTA
SAVU ANDREEA
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- premiul I
- premiul II
- premiul III

Scoala generala Gemenea

CLA
ASA
A a V-a
a
DOJANA GEORGE
BENGA IULIA
CARSTEA ANA MARIA
STAN ADRIAN
BALDES ELIZA
PETCULESCU OANA
ONCESCU LAURENTIU
NECULAE REMUS
CLA
ASA
A a VI-a
a
COMAN DANIEL
TUTEALCA IONUT

- premiul I
- premiul II
- premiul II
- premiul II
- premiul II
- premiul III
- premiul III
- premiul III
- premiul I
- premiul II
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Excursie de la Poarta Sãrutului
la Porþile de Fier
ªcoala Voineºti este una
dintre puþinele ºcoli care scrie, cu
peniþa de aur, amintiri de neuitat în
mintea fiecãrui elev. În fiecare an,
la ºcoala noastrã, vacanta de primãvarã este un moment mult aºteptat.
Nu pentru zilele în care te poþi trezi
la orice orã vrei, ci pentru
minunatele excursii organizate cu
plãcere, responsabilitate ºi chiar
nerãbdare de cãtre domnul profesor
de geografie Savu Teodor. Neobosit,
acesta pãstreazã vie tradiþia scolii,
iar la sfârºitul celor patru ani de
gimnaziu, elevii sunt mândri de
faptul cã au vizitat magnificele locuri
din România, opere ale naturii sau
ale oamenilor.
Anul acesta, excursia a avut
ca scop vizitarea Banatului ºi a
Olteniei. Un ultim salut cãtre pãrinþii
noºtri înainte de plecare, o ultimã
rugãminte din partea lor de a nu uita
sfaturile date ºi, gata, nu mai
auzeam decât vocile entuziasmate
care strigau: “Sã înceapã
excursia”!!!
Pe parcursul celor patru zile,
am vizitat o multitudine de obiective
turistice, printre care mai multe
mãnãstiri, precum Govora (singurul
loc din þarã în care Maica Domnului

a fost pictatã având aripi ºi sfânt
acoperãmânt) sau Tismana (cu o
istorie secularã, datând de mai mult
de 500 de ani). Fiecare aºezãmânt
monahal este înconjurat de propriile
legende captivante, pe care le-am
ascultat cu entuziasm ºi pe care nu
le vom uita vreodatã. Dar, aºa cum
ne-am obiºnuit deja, natura nu a
încetat sã ne uimeascã ºi ne-a
purtat încã o datã în splendoarea ei,
prin vizitarea Peºterii Muierilor.
Acolo am fost cu toþii impresionaþi
de coloniile de lilieci, mamifere
zburãtoare care nu pãreau deloc
deranjate de prezenþa noastrã, dar
ºi de formaþiunile din calcar, care
pãreau a fi sculptate de un maestru.
Si, vorbind despre sculptori
remarcabili, am ajuns la Constatin
Brâncuºi, cel mai mare artist plastic
contemporan. Câteva dintre operele
sale (Poarta Sãrutului, Masa Tãcerii,
Aleea Scaunelor ºi Coloana
Infinitului) reprezintã monumente
create în aer liber, la Târgu Jiu, si
evident au fost incluse în traseul
nostru.
ªi, totuºi, cea mai frumoasã
amintire legatã de aceastã excursie
rãmâne plimbarea cu vaporaºul în
Defileul Dunãrii, locul în care fluviul

strãbate cea mai îngustã ºi
grandioasã zonã a parcursului sãu.
Defileul este împãrþit în Cazanele
Mici ºi Cazanele Mari, iar pe parcursul acestei cãlãtorii am admirat ºi
chipul lui Decebal sculptat în stâncã,
dar ºi Tabula Traiana, construitã de
romani pentru a comemora reuºita
lor de a traversa Dunãrea.
Pe parcursul excursiei am
vizitat ºi alte obiective interesante:
Hidrocentrala de la Porþile de Fier,
Muzeul Goleºti, Bãile Herculane,
Muzeul Porþilor de Fier, oraºele
Craiova ºi Drobeta Turnu-Severin, etc.
Din pãcate însã, timpul a
trecut atât de repede! Mi-aº fi dorit
ca fiecare minut sã dureze de zece
ori mai mult, dar nu puteam face
nimic... Finalul excursiei este întotdeauna trist... ªi, totuºi, trebuie sã
ne amintim cã suntem norocoºi cã
avem un profesor de geografie care
nu a uitat niciodatã de entuziasmul
copilãriei, cãruia trebuie sã îi
mulþumim pentru toate aceste
momente de neuitat!

Pred
da Amand
da
clasa a VII-a
a

PREMIANÞII COMUNEI VOINEªTI
(continuare din pagina 2)
DESPA ANDREEA
BUCURA RAZVAN
VASILE FLORENTINA
COCA ANDREEA
TOADER SILVIU

- premiul II
- premiul II
- premiul II
- premiul III
- premiul III

CLASA a VII-a
a
NEDELCU IONUT
ANDREESCU ADINA
STOICA ANDREEA

- premiul I
- premiul I
- premiul I

NECULA EDUARD
STOICA SAVU ELENA
PRODAN GEORGIAN
BARBU ALINA
ONCESCU VLADUT
STROE DIANA

- premiul II
- premiul II
- premiul II
- premiul III
- premiul III
- premiul III

CLASA a VIII-a
a
TOADER DENISA
IANCU FLORENTINA
DARSTARU ADINA
DANCIU ADINA

- premiul I
- premiul I
- premiul III
- premiul III
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SÃ PRIVIM SPRE VIITOR,
DAR SÃ NU UITÃM CEEA CE A FOST…
Moºul Nicolae Andreescu
din Gemenea spunea: “Ne-am
pomenit cu pomi, din bãtrâni, cu
soiuri care mai sunt ºi azi – aºa ca
niºte mãrturii, dar care se duc. În
trecut nu erau livezi încheiate, pomii
erau presãraþi prin fâneþe, pe toate
drumurile, prin toate grãdinile…
De pe la anul 1850, fiindcã la vale
ºi mai ales la Bucureºti cererea de
þuicã era mare, livezile de prun s-au
întins pe tot dealul. De la noi, de
aici, de la Gemenea, unde se
spunea cã se face cea mai bunã
þuicã, porneau spre Bucureºti care
cu boi încãrcate cu butii. Fãceam o
sãptãmânã dus-întors. Unde
ajungeau dejugau, dau de mâncare
la boi, puneau crãcana cu ceaunul
de mãmãligã, se îndestulau oamenii
ºi vitele ºi iar porneau. Pe la 1910,
a început sã se rãspândeascã un
nou fel de culturã, mai sistematicã,
sub influenþa unor pomicultori
luminaþi, plantatã în rânduri cu soiuri
mai valoroase. De când a venit
ICAR-ul cu binefacerile ºtiinþei, s-a
perfecþionat totul, iar livezile noastre
au început sã fie apãrate prin
stropiri. A fost pe Valea noastrã un
noroc. Astãzi pleacã de aici spre
vânzare, nu zeci de cãruþe, ci zeci
de vagoane de fructe”, iar noi, cei
de azi, putem spune mii de vagoane
cu fructe. Dar ICAR-ul de atunci,
mai târziu Staþiunea Experimentalã
Pomicolã Voineºti, apoi Staþiunea
de Cercetare pentru Pomiculturã
Voinesti, iar actualmente Staþiunea
de Cercetare ºi Dezvoltare
Pomicolã Voineºti a avut misiunea
de a fi adus în popor rodul bogat al
învãþãturii, combãtând practicile
vechi, îmbãtrânite, prejudecãþile ºi
neºtiinþa, prin organizarea de loturi
demonstrative la producãtori, prin
instruirea ºi ºcolarizarea pomicultorilor ºi mai ales prin producerea de
material sãditor rezistent care sã
confere protecþie sporitã la atacul
bolilor ºi insectelor dãunãtoare ºi,
nu în ultimul rând, productivitate
mare a pomilor ºi calitate notabilã a
fructelor.
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În decursul timpului, la
Staþiunea de Cercetare Pomicolã
Voineºti, genii de pomicultori au
investigat prin cercetãri de amploare
pentru identificãri de elitã, verificãri
comparative, inclusiv pe portaltoi
vegetativ de micã vigoare – în cazul
mãrului ºi mai cu seamã asupra
rezistenþei la bolile pãgubitoare
prezente în pomiculturã, creând
soiuri competitive, cu cãrþi de vizitã,
care au concurat ºi ocupat poziþii
fruntaºe în top-ul european. Este
drept cã Jonathanul - deºi este soi
strãin - ºi-a gãsit pe Valea
Dâmboviþei locul ce-i trebuia, ca la
el acasã, în America, sau poate
chiar mai bine sau “Frumosul de
Voineºti”, “Generosul”, “Voinea”,
“Ciprian”, etc sau soiurile de pere
“Euras”, “Corina”, “Orizont”, etc sau
soiurile ameliorate “Untoasa de
Basc”, “Cordon”, prune –“Record”
n-au putut detrona poziþiile din top
ale Italiei, Spaniei, Frantei, Poloniei,
dar fãrã ele ºi fãrã Staþiunea de
Cercetare care a dat progresul
pomiculturii tradiþionale voineºtene
nu ar fi putut fi posibil, pomicultura
devenind cu totul alta. Azi, în cazul
integrãrii europene, aflându-ne întro mare competiþie, pomicultura nu
mai este o amatorie, o afacere simpla, derizorie ºi ca atare nu mai pot
fi admise compromisuri nici de ordin
tehnic, nici organizatoric, nici
economic ºi mai ales managerial.
Revenind la trecut, dacã în anul
l951 – Staþiunea Experimentalã
Voineºti deþinea ca patrimoniu o
suprafaþã comasatã de 113,24 ha
ce provenea de la fostul Ocol
Agricol Voineºti, de la fostul GAS
Voineºti ºi de la locuitorii cãrora li
s-au atribuit teren sau au renunþat la
terenuri în folosul statului, în urma
comasãrilor de terenuri prin decrete
ºi legi speciale s-au adãugat alte
suprafeþe, astfel cã în anul l990,
Staþiunea deþinea o suprafaþã totalã
de 584,47 ha teren agricol ºi
neagricol, suprafaþã ce a fost
menþinutã pânã în anul 2000. La
acest moment, din suprafaþa totalã

a SCPP Voineºti a fost predatã
Comisiilor locale de fond funciar
Bãrbuleþu, Cândesti, Mãneºti,
Tãtãrani ºi Voineºti o suprafaþã de
470, 07 ha pentru atribuirea
acesteia persoanelor cãrora li s-a
reconstituit dreptul de proprietate,
în temeiul legilor fondului funciar, la
dispoziþia SCPP Voineºti rãmânând
114,40 ha (pe teritoriul comunei
Voineºti ), adicã domeniu public al
statului (prevãzut în Legea
290/2002, ulterior în Legea 45/2009
). Deci, pe bunã dreptate, terenul a
fost al vechilor proprietari, nu al
statului, iar legile retrocedãrii, ale
revenirii la situaþia anterioarã au dat
o ºansã recuperãrii fostelor
proprietãþi de dinainte de
naþionalizare. În acest sens,
obligativitatea aplicãrii legislaþiei în
materia fondului funciar a revenit
Comisiilor locale de fond funciar ºi
Comisiei Judeþene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privatã
asupra terenurilor Dâmboviþa.
Pe de altã parte, tot legea
(Legea proprietãþii publice)
precizeazã cã terenurile aflate în
domeniul public al statului sunt
inalienabile, imprescriptibile,
insesizabile. Astfel cã, pentru
executarea unor hotãrâri
judecãtoreºti definitive, irevocabile
ºi executorii care reconstituie
dreptul de proprietate foºtilor
proprietari pe vechile
amplasamente, aflate acum în
domeniul public al statului ºi în
administrarea Agenþiei Domeniilor
Statului – concesionate Staþiunii de
Cercetare ºi Dezvoltare Pomicolã
Voineºti, care nu se aflã la
dispoziþia Comisiei locale de fond
funciar, prin protocoale de predareprimire, devine pentru aceastã
Comisie un lucru imposibil, o
învârtire în cerc vicios, ce se
închide tot în instanþa de judecatã,
fie pe latura penalã, fie pe latura
civilã, cu despãgubiri.

(continuare în pagina 5)
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Arc peste timp
Sâmbãtã, 12 iunie 2010,
absolvenþii clasei a XII-a B, promoþia
1986-1990 a Liceului Agroindustrial
Voinesti, s-au revãzut dupã 20 de
ani de la absolvire. O întâlnire plinã
de emoþii ºi de amintiri, de bucuria
revederii dupã mult timp. O întâlnire
a retrãirii emoþiilor de elevi, în locul
unde am petrecut cei mai frumoºi
ani ai adolescenþei. Au rãspuns
prezent ºi o parte dintre profesorii
generaþiei, curioºi sã vadã ce s-a
întîmplat peste ani cu elevii lor ºi
cum au reuºit în viaþã copiii cãrora
au încercat sã le îndrume paºii pe
drumul cel mai bun.
La orele 17 ne-am regãsit
în faþa Primãriei Voineºti, vis-a-vis
de liceu, foºti elevi ºi profesori,
redescoperind cu plãcere chipuri
dragi, ieri adolescenþi, astãzi oameni
maturi, pe care viaþa i-a cãlit. Emoþia
s-a transformat în mâhnire, liceul de
altãdatã era acum în renovare,
cãutam printre ziduri sã localizãm
sãlile de clasã, nu putea avea loc o
revedere în bãtrânul liceu, motiv
pentru care ora de dirigenþie s-a
þinut în sala de festivitãþi a primãriei.
Oricât de primitoare era sala ºi
oricât de mult s-a strãduit domnul
primar sã ne facã sã ne simþim bine,
nu regãseam nimic din ceea ce
doream sã revedem.
Domnul profesor Cojocaru
Adrian – dirigintele clasei a fãcut

apelul clasei dupã vechiul catalog,
toþi cei care au reuºit sã vinã la
întâlnire rãspunzând „prezent” cu
emoþie. Fiecare s-a prezentat pe
sine, cu realizãrile, împlinirile ºi
amintirile pe care le pãstreazã în
suflet din timpul anilor de liceu.
Au fost amintiþi cu recunoºtinþã
profesorii care s-au mutat la cele
veºnice, ca ºi colegul (Lazar Lucian)
plecat prematur dintre noi. A luat
cuvântul cu emoþie dl. prof. Cojocaru
Adrian, amintind, în calitate de
diriginte, momentele frumoase de pe
parcursul celor patru ani de liceu,
exprimându-ºi satisfacþia realizãrii
celor prezenþi, ca un semn al
strãdaniilor deosebite ale dascãlilor

acestei ºcoli pentru generaþia care
astãzi aniverseazã 20 de ani de la
absolvire. Au mai luat cuvântul d-na
prof. Balcan Anisoara (chimie),
dl.prof Balcan Gheorghe (ed.fizicã),
d-na prof. Nutescu Niculina (biologie), dl. prof. Dinu Ion (geografie).
Spre amintirea mai multor momente
frumoase de acum 20 de ani ºi ca
o promisiune a unei revederi
viitoare, întâlnirea a fost imortalizatã
fotografic, dupã care a urmat masa
festivã, prilej de multã bucurie ºi
voie bunã. Toþi cei prezenþi ne-am
exprimat dorinþa unor viitoare întâlniri, ca semn al legãturii sufleteºti
puternice ce ne apropie ºi dupã
atâþia ani de la absolvirea liceului.

SÃ PRIVIM SPRE VIITOR,
DAR SÃ NU UITÃM CEEA CE A FOST…
(continuare din pagina 4)
Este tragic faptul cã exponenþi ai
cercetãtorilor care ºi-au desfãºurat
activitatea sau încã îºi mai
desfãºoarã activitatea în cercetare, în
cadrul SCDP Voineºti, cu lacrimi în
ochi, roagã comisia sã salveze
munca de cercetare ºi potenþialul
genetic din plantaþiile strict necesare
activitãþii de cercetare: pentru
stabilire de soiuri, pentru verificare a

comportamentului biologic, pentru
selecþie de soiuri cu rezistenþã
geneticã, pentru ameliorare, pentru
comparaþie cu sisteme moderne de
culturã, pentru verificarea compatibilitãþilor ºi selecþiilor de mãr, pentru
testare tehnologicã a produselor
fitosanitare ºi mai ales a colecþiilor
naþionale. ªi atunci ne întrebãm:
privim în viitor ºi lãsãm deoparte
trecutul sau pãstrãm trecutul ºi nu
vedem viitorul?

Dar cum pe lume “nu existã decât un
singur lucru statornic ºi anume
schimbarea”, cu orice risc toþi trebuie
sã ne asumãm schimbarea, sã fim
capabili sã ne adaptãm noilor condiþii,
sã nu ne împotrivim progresului,
pentru cã, încadrându-ne spre
progres, spre evoluþie, nu înseamnã
decât înþelepciune, iar drumul acesta
cu piedici ºi cu greutãþi trebuie
parcurs.
Ec. Otilia Pop
pescu
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CULTURA, ÎN PERICOL!
Recent, am aflat cã în comuna
Voinesti existã o gazetã în care sunt
prezentate diverse evenimente. Am
descoperit în numãrul 11 al revistei “Gazeta
de Voineºti” un articol intitulat “Amintiri de
dincolo de eternitate” scris de cãtre Sorin
Popescu în stil “Creangã din Burlãnesti” în
care este profanatã imagi-nea profesorului
si scoala pe care acesta o reprezintã.
Incerc sã comentez acest articol ºi vreau
sã atrag atenþia celor care scriu sã se
documenteze, sã se gândeascã bine dacã
sunt ei în mãsurã sã judece. Articolul lui
Sorin Popescu începe cu: “Profesorii ar
trebui sã treacã de ipostaza în care s-ar
afla ca “obecte” de râs ale elevilor. Nu-mi
voi critica fostii profesori, oricât de absurd
vor fi fost unele atitudini ale dumnealor!”.
Nu e greu de observat incoerenta în
exprimare ºi chiar pierderea subiectului
discutiei întrucât mai mult de douã treimi
din articol sunt dedicate de cãtre autor
criticãrii fostului sãu diriginte, Ionel
Dumitrescu, iar încheierea se face astfel:
“Cã unii au fost “honiamale”, cât erau
copii, mai treacã-meargã, dar ca sã devii
honiamal ca profesor este un statut al
prostâvãniei jalnice”. Articolul
menþioneazã si alte nume cum ar fi:
doamna învãtãtoare Angela Rãdulescu,
“o femeie de o frumuseþe izbitoare,
fulgerãtoare, paralizantã” sau, citez, “d-l
Andrei Ovidiu, profesori precum d-l Nicu
Pisica, Petre Negoiescu ºi alþi câþiva
trecuþi deja în eternitatea amintirilor
mele”. Cu ce or fi gresit profesorii lui de
nu le dã pace nici dincolo de mormânt?
Trãim în România si poate nu toatã
lumea stie limba englezã sau ce inseamnã teenager (la plural teenagers) nu
“teenager-si” asa cum scrie autorul articolului incriminat. Ne amintim cu totii cum
se desparte în silabe un cuvânt în limba
românã (in articol am vãzut scris “personalitãþile”), care e diferenta între “sã fii
citit” si “sã fi citit” - “Poate cã bine ar fi
fost ca d-l diriginte sã fii citit ceva despre
pedagogie...” - sau între “citi” si “citii” „Plecai la 14 ani de acasã, colindai o
bunã parte a globului, citi si aflai, de pilda
cã si Aristotel fuse profesor acum vreo
2400 de ani. Citi, doar de curiozitate,
“Etica nicomahica” si „Ars poetica” si
multe altele ale multor fosti profesori”. Sã
nu uitãm zicala: “somnul ratiunii naste
monºtri”. Înainte de a “citi” filosofia,
condiþia fundamentalã care trebuie
indeplinitã este de a înþelege ºi a exprima
corect sensul propoziþiilor. Filosofii sau
profesorii se rãsucesc în mormânt
negãsindu-si liniºtea dacã ar auzi cum le
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sunt interpretate “din curiozitate” ideile.
Domnul Andrei Ovidiu (profesor de limba
românã) nu-ºi gãseºte liniºtea în mormânt dacã ar citi articolul elevului
Popescu în care acesta îºi bate joc de
ºcoalã ºi de munca profesorilor. Un articol
plin de greºeli gramaticale pentru care nu
meritã sã fi promovat clasa. Cititorii vor sã
stie: au trecut în eternitate domnii
profesori sau amintirile autorului sunt
eterne? Au trecut in eternitate
cunoºtinþele despre limba si gramatica
limbii române?
Incerc sã trag un semnal de
alarmã în ceea ce priveºte sistemul de
învãtãmânt si importanta acestuia în
dezvoltarea societãþi. Distrugerea unui
simbol sau a unei idei înseamnã
schimbarea cursului istoriei. Oameni
incapabili de a gândi vor sã iasã în
evidentã folosind ca scut numele unor
filosofi fãrã a le înþelege ideile profanând
istoria si valorile ei. Folosind versuri din
melodii pe care nu le-au înþeles:
“”Teachers, leave the kids alone”
(Profesori, lãsaþi copiii în pace!), cã vor
avea ei parte de “proper education”
adicãtelea de educaþia care le este
necesara”. (proper education = educaþie
adecvatã, demonstratã de cãtre Sorin
Popescu ºi greºelile lui gramaticale).
Trebuie sã gândeºti de cel puþin douã ori
înainte de spune ceva ºi sã analizezi cu
atenþie conþinutul. De obicei “vorba
zboarã, scrisul rãmâne”. Frânturile de idei
creazã haos. Azi profitãm de aparitia
Internetului si extinderea acestuia pentru
imbogãtirea cunostintelor însã rolul scolii
si al profesorului este de a ne cãlãuzi si
de a ne ajuta sã gãsim punctul de plecare, de a ordona frânturile de informaþie
stabilind o direcþie clarã ºi formând o
gândire clarã. Este adevãrat cã au fost
vremuri în care profesorii ne „ciupeau”
pentru a ne trezi interesul pentru învãþãturã, profesorul de matematicã ne marca
din când în când “X” cu creta pe frunte
indicând locul unde trebuie memorate
formulele amintindu-ne cã funcþia capului
este aceea de înþelege. Metodele pedagogice s-au schimbat, nu mai ciupim pe
nimeni sã se trezeascã, nu mai facem
X-uri cu creta pe frunte si în lipsa
semnului de pe frunte nimeni nu mai stie
cã acolo este locul unde trebuie sã fie
cartea, formulele, gramatica, istoria sau
conºtiinþa naþionalã. Cultura si educatia
sunt elementele care fac diferenþa între
om ºi celelalte vieþuitoare de pe pãmânt
oferind calea cãtre evoluþie. Bunul simt si
respectul fatã de profesor ºi ºcoalã sunt

azi douã noþiuni de domeniul trecutului.
Distrugând valorile din trecut, mâine cineva
poate alege un alt personaj din istorie ºi
astfel unul cate unul oamenii mari dispar ºi
trecutul este umplut cu mizerie.
Pentru cei tineri, care nu l-au
cunoscut sau poate au auzit despre el de
la pãrintii lor, profesorul Ionel Dumitrescu a
trãit in perioada 1910-1996 si a intrat in
istoria comunei Voinesti ca fiind un om
autoritar care a fãcut cinste profesiei sale
fiind unul dintre simbolurile scolii. In 1933 a
venit ca invatator la scoala din Cândesti
Vale, în 1938 învãþãtor la ºcoala din
Voineºti , unde a fost apoi profesor si director, si de unde s-a pensionat in anul 1970.
In decursul carierei (aproape 40 de ani de
activitate ca profesor) a educat multe
generatii de locuitori ai comunei Voinesti.
Pe lângã educatie, a mai fãcut si mici acte
caritabile, a fost director ºi membru fondator al casei de culturã (transformatã recent
în sediul Primãriei Comunei Voinesti). Ionel
Dumitrescu provine dintr-o familie
numeroasã si poate nu multi stiu cã bunicul
lui (Rãdutã Dumitru) a fost postelnic pe vremea domnitorului Caragea, iar tatãl lui
(loan R. Demetrescu) a fost si el profesor si
scriitor, senator în 1919, autor al
Monografiei Comunei Voinesti precum si al
altor numeroase cãrti pe care la fiecare
sfârsit de an le fãcea cadou elevilor
premianþi. Sã nu uitãm jertfa fratelui
bunicului meu It. Constantin Dumitrescu,
fost profesor ºi el, cãzut la datorie în timpul
Primului Rãzboi Mondial. Anul acesta Ionel
Dumitrescu ar fi implinit 100 de ani de la
nastere sau 40 de ani de când s-a
pensionat ºi 14 ani de la trecerea în
nefiintã. Am fost foarte (neplãcut) surprins
sã constat cã lumea si l-a amintit dar în loc
de consideraþie, un elev slab la carte scrie
un articol plin de greºeli gramaticale în care
împrãstie noroi imaginea scolii si a unor
oameni care au educat multe generatii si
care ar trebui sã aibã un loc de cinste in
comuna Voinesti.
Astãzi autorul articolului incriminat, Sorin Popescu, încearcã prin “Amintiri
de dincolo de eternitate” ,,NEªTE BETE
HONIAMALE...” sã imite stilul marelui Ion
Creangã, însã prin lipsa discernãmântului
transformã imaginea profesorului, fãrã
dreptul la replicã, în ceva de gen “Pedagog
de scoalã nouã”, dovedind prin articolul sãu
ca nu stie “ce iaste grãmakica”. Articolul
despre care am discutat este o parodie
care asasineazã cultura ºi valorile ei.

(continuare în pagina 8)
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ANUNÞ
S-a deschis frizeria “La Costicã Moldoveanu”, în satul Onceºti, strada ªcolii nr 51
(la l00 de metri de Drumul Naþional 72A, în actualul sediu al Obºtei Gemenea Grui).
Program: zilnic între 6,30 – 18,30.
Vã aºteptãm!

CA SÃ TRÃIASCÃ, OMUL TREBUIE
SÃ MAI ªI MÃNÂNCE!
În aceastã þarã, care are cele
mai fertile terenuri din Europa, se
recunoaºte oficial cã 10 milioane – Da,
aþi reþinut bine! - 10 milioane de
cetãþeni trãiesc mult sub pragul limitã al
sãrãciei.
Dacã înainte de 1989 eram
indignaþi de alimentaþia pe bazã de
cartelã ºi detestam aºa-numitele
circuri ale foamei, acum mâncarea se
gãseºte cu prisosinþã, dar aproape o
jumãtate din populaþia þãrii înghite în
sec ºi se saturã doar privind marfa
expusã în galantare. Cã de cumpãrat
nu le permite buzunarul. Pânã ºi
fasolea uscatã ºi peºtele, pânã mai ieri
hrana amãrâtului, au ajuns un lux,
ceea ce înseamnã cã situaþia a scãpat
de sub control.
La o analizã sumarã a
evoluþiei agriculturii în ultimii 20 de ani,
fãrã pretenþia de a avea expertiza
analiºtilor în domeniu, ajungem la
concluzia cã românii sunt adeseori
proprii lor duºmani. Poate aºa se
justificã deciziile luate în domeniul
agriculturii în perioada sus menþionatã:
- îndestularea unei duzine de
„descurcãreþi iuþi de mânã” prin
distrugerea ºi lichidarea unitãþilor
cooperatiste ºi de stat, în loc ca baza
materialã a acestora sã fie protejatã
ºi transformatã în societãþi comerciale
avându-i ca acþionari pe cei care au
trudit o viaþã la edificarea lor;
- prin modificãrile succesive ale Legii

fondului funciar în funcþie de interesul
momentului, deþinem recordul european în ceea ce priveºte fãrâmiþarea
proprietãþii. În consecinþã, cu toate cã
deþinem o suprafaþã a cãrui potenþial ar
putea hrãni peste 80 de milioane de
oameni, importãm 60-70% din hrana
zilnicã;
- lipsa sprijinului financiar judicios
direcþionat, slaba capacitate de
absorbþie a fondurilor europene destinate dezvoltãrii agriculturii;
- distrugerea a peste 70% din patrimoniul pomicol naþional.
ªi cum un rãu nu vine
niciodatã singur, am reuºit „performanþa” de a distruge, în mare parte,
fabricile de procesare a produselor
agricole ºi a lichida uzinele producãtoare de maºini ºi utilaje agricole.
Aceste „strategii” ºi multe altele
asemãnãtoare au produs armate de
ºomeri, subdezvoltare ºi deficite
bugetare enorme. Avem legi care nu se
aplicã sau sunt inaplicabile. Am avea
de muncã în þarã, dar ne lipseºte
motivaþia implicãrii, sperãm în sprijin
extern. Cele mai sus arãtate sunt
adevãruri la vedere, banal ºi dureros
de cunoscut. Guvernanþii vorbesc de
reducerea subvenþiilor bugetare, care
pentru agriculturã coincide cu
scoaterea în afara circuitului economic
a milioane de mici producãtori.
Subvenþiile în pomiculturã au fost foarte
mici în comparaþie cu alte sectoare ale

DIN
NAªTERI
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Îi urãm viaþã lungã!

agriculturii. Iatã ultima subvenþie:
Se acordã motorinã subvenþionatã ºi
pentru pomiculturã, 130 1 motorinã
anual pentru un hectar cultivat cu pomi.
Valoarea subvenþiei este în jur de 1,1
lei/ litru, deci, pe hectar aproximativ
150 lei. Numai cã pentru a putea fi
beneficiar al acestei subvenþii este
obligatoriu sã fi P.F.A (Persoanã fizicã
autorizatã), LI. (întreprindere individualã), Asociaþie familiarã ºi vei plãti la
FISC în jur de 1200 lei (impozit anual la
norma de venit). Fãcând un calcul
simplu dacã un pomicultor are 2 ha
(media pe comunã), el va plãti anual în
jur de 2000 lei (impozit, plus deplasãrile
la A.P.I.A) ºi va încasa în jur de 300 lei
subvenþie la motorinã!? Mulþumim
domnilor guvernanþi pentru grija
deosebitã manifestatã faþã de acest
sector!
Dupã toate acestea,
pomicultorii din Voineºti sunt sigur cã
nu vor depune armele. Credinþa
noastrã, pasiunea pentru pomi vor face
ca Bazinul Pomicol Voineºti sã rãmânã
EMBLEMA MÃRULUI ROMÂNESC.
Dupã atâtea zile cu ploi ºi
furtuni, sunt sigur cã va strãluci soarele
în aceastã zonã!

ing. Ion Oprea,
preºedinte Asociaþia Pomicultorilor
Dâmboviþeni

DECESE
1. Stana Vasile
2. Tincescu Ioan

3. Andreescu AurelAlexandru

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!
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NOUTÃÞI PRIVIND SALUBRIZAREA
ªi în acest numãr al “Gazetei
de Voineºti”, aduc în discuþie o
problemã de interes local: modul de
colectare a gunoiului menajer.
Aºadar, dupã cum v-am
informat ºi cu alte ocazii, la propunerea Executivului ºi cu acordul
Consiliului Local Voineºti, din ianuarie
2009 pânã în prezent, gunoiul menajer
a fost colectat întâi de cãtre o firmã de
specialitate, iar apoi de angajaþii
Primãriei Voineºti, fãrã ca
dumneavoastrã sã achitaþi vreo taxã
pentru acest serviciu.
Începând cu luna ianuarie
2010, s-a vehiculat zvonul cã toate
serviciile de colectare, transport ºi
depozitare vor fi efectuate de cãtre un
operator unic, prin derularea programului ISPA, program european care
se desfãºoarã numai în judeþul
Dâmboviþa. În urma discuþiilor purtate
la nivelul Consiliului Judeþean, cât ºi la
nivelul Consiliului Local Voineºti, cu
toate încercãrile de a respinge programul, iniþiate de conducerea Primãriei
Voineºti, s-a ajuns totuºi la punerea în
aplicare a acestui proiect.
Prin urmare, începând cu
data de 01 iulie 2010, toate gunoaiele
menajere vor fi ridicate de cãtre
maºinile firmei Supercom SA
Bucuresti, operatorul unic desemnat
pentru judeþul Dâmboviþa.
Nu ar fi fost nicio schimbare
dacã nu intervenea factorul financiar.
Fiecare gospodãrie de pe teritoriul

comunei Voineºti va încheia contract
de prestãri servicii cu aceastã firmã ºi
va achita o taxã lunarã de 16 lei,
indiferent de numãrul de membri ai
familiei. În acest sens, am primit 1438
de europubele a câte 120 de litri, care
vor fi predate cãtre fiecare gospodãrie,
urmând ca gunoiul sã fie colectat în
fiecare zi de joi din toate satele
comunei noastre. Taxa de ridicare a
gunoiului, denumitã ºi “taxa de
habitat” va fi încasatã de cãtre casierii
Primãriei Voineºti, iar banii vor fi
predaþi cãtre firma prestatoare în
fiecare lunã. Persoanele juridice
(firmele) care îºi desfãºoarã activitatea
pe teritoriul comunei noastre vor
încheia contracte separate cu firma de
salubritate, iar banii vor fi achitaþi
direct casierilor firmei respective.
Începând cu data de 21 iunie,
am început sã distribuim europubelele.
Odatã cu primirea acestora, aveþi
obligaþia de a achita o parte din bani,
urmând ca pânã la sfârºitul anului sã
achitaþi integral taxa de habitat. Atâta
vreme cât taxa este obligatorie, fiind
instituitã prin hotarare de Consiliu
Judeþean, nu ne putem împotrivi. Nici
nu putem lua o altã decizie.
Renunþarea la asocierea pentru
programul ISPA ar duce la o
penalizare greu de suportat pentru
bugetul Consiliului Local Voineºti. Din
aceste motive, vã rugãm sã înþelegeþi
situaþia creatã ºi sã acordaþi tot
sprijinul acestui demers, dat fiind

faptul cã taxa de habitat va fi achitatã
pentru absolut toate gospodãriile din
judeþul Dâmboviþa, nu doar de cãtre
locuitorii comunei noastre. Sunt
convins cã ºi de aceastã datã vor
curge reclamaþiile, întrebãrile ºi
cuvintele grele adresate Primãriei
ºi angajaþilor acesteia, dar ne vedem
puºi din nou în situaþia de a spune cã
“unde-i lege, nu-i tocmealã”.
Pe de altã parte, având în
vedere toate aceste precizãri,
considerãm cã nu mai existã niciun
motiv pentru care gunoaiele sã fie
aruncate la întâmplare. Este normal
sã profiþi la maximum de un serviciu
pe care-l plãteºti. Vã atragem încã o
datã atenþia cã gunoiul menajer nu
înseamna pãmânt, moloz, material de
construcþie, resturi vegetale (paie,
frunze), substanþe toxice, petroliere,
mobilier, etc. Pentru colectarea
acestor deºeuri, vã puteþi adresa
viceprimarului comunei Voineºti la
numãrul de telefon 0723 142 662,
spre a vã îndruma cãtre firme
autorizate.
În speranþa cã veþi acorda tot
sprijinul derularii în bune condiþii a
acestui program, nu-mi rãmâne decât
sã vã mulþumesc pentru înþelegere ºi
sã vã doresc numai bine.

Cu mult respect,
viceprimar Popa Claudiu

CULTURA, ÎN PERICOL!
(continuare din pagina 6)
Sorin Popescu furã opera
profesorului în încercarea de a ieºi din
anonimat inlocuind imaginea acestuia cu
o caricaturã ºi ataºând în loc fotografia
proprie.
In fiecare zi vedem la televizor
si în presã personaje importante care nu
stiu sã vorbeascã limba românã corect,
vedem emisiuni cu continut obscen si în
care incultura este promovatã. ªi e pãcat
cã emisiunile de acest gen se bucurã de
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audienþã.
L-am cunoscut pe bunicul meu
ca fiind un om calculat, lucid ºi coerent în
exprimare, având un program de viaþã
riguros pe care îl respecta cu stricteþe, un
adevãrat model pentru familie ºi
societate, asa cum l-au cunoscut ºi toti
cei pe care i-a învãtat carte si pe care i-a
ajutat sã-si gaseacã drumul în viatã.
Astept opiniile celor care i-au
fost elevi si care acum sunt profesori sau
oameni realizati în viatã.
Sã ne mândrim cu strãbunii

noºtri ºi cu ce am realizat!
Cum putem promova imaginea
comunei sau a þãrii dacã îi distrugem
valorile?
“Nu exista pãdure farã uscãturi!”
Din pãcate, pãdurile sunt distruse
sistematic ºi uscãciunea se întinde! Sper
ca strãmoºii noºtri sã reuºeascã sã se
odihneascã în pace!

ing. Mircea Dragos Dumitrescu

