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ªcoala Gemenea-B
Brãtuleºti,
cu clasele V-V
VIII, va intra într-uun
amplu proces de modernizare
Dragii mei,
La festivitatea de deschidere
a anului ºcolar 2010-2011, am
promis cã ªcoala GemeneaBrãtuleºti, cu casele V-VIII, va fi
modernizatã ºi reabilitatã în vara
acestui an.
Aceastã unitate de
învãþãmânt a fost înfiinþatã în anul
1974, fiind la vremea respectivã un
local nou cu patru sãli de clasã,
laborator ºi anexe. La 1 octombrie,
1975, clasele V-VIII de la ªcoala
Onceºti se mutã în noua ºcoalã din
satul Brãtuleºti. În momentul de faþã,
unitatea de învãþãmânt este
arondatã ªcolii Voineºti ºi
funcþioneazã ca ciclu gimnazial cu
patru clase, pregãtind 84 elevi.
Din bugetul local al comunei
noastre, în anul 2011, a fost alocatã
suma de 80.000 lei pentru modernizarea ªcolii Gemenea-Brãtuleºti.
În acest sens, în perioada
18-23 aprilie 2011, a fost schimbatã
în totalitate tâmplãria existentã (distrusã fizic ºi moral) cu tâmplãrie din
p.v.c. ºi geam termopan, în
suprafaþã de 141 mp ºi au fost
refãcute glafurile în interior.
Conform O.G. nr 34, privind
achiziþiile publice, în urma solicitãrii
ofertelor, lucrarea a fost executatã
de cãtre SC Viola SRL ºi a costat
aproximativ 30.000 lei.

Începând cu data de 1 iulie
2011, când elevii vor fi în binemeritata vacanþã de varã, vom continua
lucrarile de modernizare a acestei
unitãþi de învãþãmânt.
Vom realiza sistem de
încãlzire centralã în ºcoalã, pe
combustibil solid, vom construi
grupuri sanitare moderne cu fosã
septicã vidanjabilã.
Toate aceste lucrãri vor fi
finalizate pânã la debutul anului
ºcolar 2011-2012.
Cu aceastã ocazie,

mulþumesc personalului auxiliar al
ªcolii Brãtuleºti, administratorului
ªcolii Voineºti ºi beneficiarilor Legii
416/2001, pentru sprijinul acordat în
“Sãptãmâna Patimilor”, când au fost
executate aceste lucrãri.
Stimaþi dascãli, dragi elevi,
iubiþi pãrinþi, vom începe anul ºcolar
2011-2012, într-o ºcoalã modernã.
În speranþa unei bune
desfãºurãri a procesului de
modernizare a ºcolii ºi a unei
colaborari exemplare, vã urez toate
cele bune.

Cu deosebit resp
pect,
primarul dumneavoastrã,
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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DOCUMENTELE NECESARE
PENTRU MÃSURA 1.1.2.
INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
SESIUNEA IUNIE 2011
Persoane fizice neautorizate:
1. Document care sã certifice dreptul
de proprietate sau folosinþã al terenului act arenda plus tabel centralizator;
contract vânzare cumpãrare; act
proprietate; donatie etc. Suprafeþele ºi
categoria de folosinþã din actele de
teren trebuie sã corespundã cu
Registrul Fermelor (APIA) ºi cu
Registrul Agricol de la Primãrie;
2. Extras din Registrul Fermelor pe
anul 2011 de la APIA;
3. Copie xerox Registrul Agricol (fila
rol) de la Primãrie - conform cu originalul - cu suprafaþa identicã ca în
Registrul Fermelor APIA. Dacã are
ferma în mai multe comune se aduc
copii xerox din Registrul Agricol de la
toate primãriile comunelor respective;
4. Copia actului de identitate pentru
solicitant ºi al soþului/soþiei (sã aibã
sub 40 ani la data depunerii proiectului);
5. Cazierul judiciar emis de Poliþia
Judeþeanã;

6. Copie dupã diplomã de liceu sau de
ºcoalã profesionalã agricolã/ºcoalã de
arte ºi meserii în domeniul agricol, veterinar ºi economic cu profil agricol/10
clase cu profil agricol sau absolvent
de liceu care pezintã un certificat de
absolvire a unui curs de formare de
minim 150 ore în domeniul agricol;
7. Document care atestã cã solicitantul este membru într-o formã asociativã (grup producãtor sau cooperativã),
document facultativ pentru obþinerea
de punctaj în plus;
8. Document emis de DSVSA sau
medicul veterinar de circumscripþie din
care sã reiasã înregistrarea animalelor
- identic cu registrul agricol;
9. Certificate de atestare fiscalã - de la
Administraþia Financiarã unde este
arondatã localitatea de domiciliu;
10. Certificat atestare fiscalã emis de
primãria de domiciliu ºi primãria unde
este ferma dacã fermierul are alt
domiciliu - are valabilitate 30 zile
11. Cazierul fiscal eliberat de Direcþia
Generala a Finanþelor Publice

Buletin de avertizare
Condiþiile climatice din ultimele zile au favorizat
apariþia ºi dezvoltarea dãunãtorului/bolii: viespea mãrului,
molia pielitei, insecte minatoare, omizi defoliatoare, afide,
rapãn tr. III, fãinare tr. III, monilioza, care pot cauza pierderi
importante la culturile de mãr.
Pentru prevenire ºi combatere se recomandã
executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au
realizat urmãtoarele condiþii:
- tratament de siguranþã dupã înflorit, când 10 - 15% din
flori au început sã-ºi scuture petalele
- condiþii optime de temperaturã ºi precipitaþii.
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Târgoviºte - are valabilitate 30 zile ;
12. Oferta preþ pentru investiþia obligatorie de cel puþin 30% din valoarea
proiectului;
13. Nr. de telefon.
14. Plan de afaceri
Nu sunt eligibili tinerii care:
- nu au studiile specificate mai sus;
- au fost înregistraþi la Registrul
Fermelor APIA cu o ferma mai mare
de 6 UDE în anii anteriori;
- au avut proiect pe mãsura 141 (soþ
sau soþie)
- au fermã sub 6 UDE;
- au cazier judiciar cu sancþiuni
economice;
- au datorii neplãtite la primãrie sau
finanþe;
Informaþii suplimentare puteþi
solicita la sediul Camerei Agricole
Judeþene Dâmboviþa sau la tel.
0245/614045.

Folosiþi unul din produsele sau amestecurile de mai jos,
dupã caz:
z Karate Zeon - 0,015%+Clarinet 200 SC - 0,1%+ Antracol
70 WP / 0,3%
z Calypso 480 SC - 0,02% + Chorus 75WG - 0,02% +
Dithane Neotec 75 WG - 0,2%
z Milbeknock EC - 0,05% + Score 250 EC - 0,015% Merpan 80 WDG - 0,15%
z Envidor 240 SC - 0,04% + Actara 25 WG - 0,01% +
Folicur Solo 250 EW - 0,05% + Dithane Neotec 75 WG 0,2%
Tratamentul se va aplica în fenofaza 10 - 15% flori cu
petale scuturate.

Nr. 26  mai 2011

Gazeta de Voineºti

S.A.P.S. 2011 - un succes
Dacã în luna februarie
aºteptam cu încredere Campania de
sprijin financiar SAPS (Schema de
plata unica pe suprafata Agricola), la
aceastã orã, putem spune cu tãrie
cã acþiunea a fost o reuºitã.
În perioada 01 martie -16
mai, Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (A.P.I.A)
Dâmboviþa a detaºat o echipã de
specialiºti la sediul Primãriei
Voineºti, pentru a veni în sprijinul
tuturor agricultorilor interesaþi de
accesarea fondurilor europene.
Dând dovadã de un
adevarat profesionalism, aceºtia au
lucrat cu program prelungit, între

orele 08 - 18 ºi chiar pânã mai
târziu pentru rezolvarea tuturor
dosarelor dumneavoastrã.
În toatã aceastã perioadã
au fost întocmite în total aproximativ
1.100 de dosare pentru fermierii din
comuna Voineºti ºi pentru comunele
învecinate: Cândeºti, Malu cu Flori,
Pietrari, Bãrbuleþu, Râul Alb.
S-a dovedit încã o datã cã,
acolo unde existã colaborare ºi
interes, totul decurge ca la carte.
Þinem sã mulþumim pe
aceastã cale conducerii APIA
precum ºi delegaþiei formate din
inginerii: Gavrilã Iosif, Nedelcu
Victor, Izbãºescu Elena ºi ªerban

Adrian pentru buna înþelegere ºi
colaborare.
Precizam pentru toþi cei care
vor sã acceseze fonduri pe Mãsurile
de sprijin pentru fermieri (1.4.1 si
1.1.2 ) cã pentru pregãtirea documentaþiei este necesarã clarificarea
situaþiei din Registrul Agricol în timp
util.
De asemenea, fermierii care
vor sã întocmeascã dosare pentru
S.A.P.S. se vor deplasa la sediu
APIA din Târgoviºte, suportând de
aceastã datã penalizãrile de rigoare.

Viicepriimar,
Popa Claudiiu

Clarificaþi-vã situaþia din Registrul
Agricol, dacã vreþi fonduri europene!
România, în calitate de stat membru al Uniunii
Europene, beneficiazã de fonduri europene, prin
aplicarea Schemei de platã unicã pe suprafaþã
(S.A.P.S.), precum ºi accesarea fondurilor nerambursabile prin programele: “Sprijinirea fermelor agricole
de semi-subzistenþã” (Mãsura 1.4.1.) ºi “Instalarea
tinerilor fermieri” (Mãsura 1.1.2.).
Pentru a fi beneficiarii acestor fonduri trebuie
îndeplinitã condiþia de bazã - eligibilitatea.
Pentru a fi eligibil, printre documentele necesare
întocmirii Cererii de finanþare, sunt actele de proprietate
sau folosinþã terenului.
În acest sens, primãriile emit Extras din
Registrul Agricol, paginile care sã dovedeascã dreptul
de proprietate cu ºtampila primãriei ºi menþiunea
„Conform cu originalul”
De asemenea, Primãria înregistreazã ºi
opereazã „Contracte de arendare”.
Primãria Voineºti prin Instituþia Primar ºi aparatul subordonat acestuia, a acordat ºi acordã tot sprijinul
cetãþenilor doritori în accesarea fondurilor europene.
Dar, probleme apar tocmai din partea beneficiarilor sau
solicitanþilor acestor fonduri, care, în ultimele momente,

se trezesc cã nu au categoria de folosinþã declaratã
conform situaþiei existente sau au declarat suprafeþe
mai mici decât cele reale.
Facem apel pe aceasta cale la toþi cei care
doresc sã acceseze fonduri europene, sã apeleze din
timp la Primãria Voineºti pentru clarificarea situaþiei
terenurilor deþinute.
În acest mod se evitã posibilitatea ca deºi
îndeplinind condiþiile de eligibilitate sã nu fie posibilã
încadrarea în perioada de depunere a dosarelor sau,
mai grav, sã nu poatã fi rezolvatã situaþia cetãþenilor
care nu au declarat corect suprafeþele ºi categoriile de
folosinþã.
De aceea, reînnoim rugãmintea cãtre dumneavoastrã, deþinãtorii de teren, cã în cazurile în care doriþi
corelarea datelor din Registrul agricol cu cele din teren,
sã vã adresaþi din timp cu „Cerere” la Primarul comunei
Voineºti, spre folosul ºi sprijinul de care aveþi nevoie în
accesare de fonduri europene.

Consiiliier de speciialiitate,
Gavriilã Mihaii
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Igienizãri… la nesfârºit
În aprilie 2009, când am început igienizarea
canalului Valea lui Mihai, din satul Suduleni, toatã lumea
a apreciat aceastã iniþiativã, considerând-o ineditã ºi
beneficã. Dupã doi ani, acelaºi canal aratã aproape la
fel ca înainte, prin “grija” unor concetãþeni de-ai noºtri.
Aceleaºi apucãturi, aceeaºi atitudine! Munþi de
tulpini de porumb, grãmezi de ramuri de pomi fructiferi,
moloz, pamperºi, câini morþi, cioburi ºi alte mizerii.
Au fost cheltuiþi încã o datã bani de la bugetul
local pentru a se executa o igienizare completã a
acestei zone care redevenise un focar de infecþie.
Acum, trecãtorii respirã iarãºi aer curat. Ne întrebãm
însã cât va rezista curãþenia, o lunã, un an ?
Facem din nou apel la buna înþelegere din
partea dumneavoastrã pentru intrarea în normalitate ºi
încetarea aruncãrii la întâmplare a tot ceea ce este inutil
în gospodãrii. Atâta vreme cât existã serviciul de salubritate, pe care fiecare gospodãrie îl plãteºte, considerãm
cã nu trebuie sã mai regãsim urme de... civilizaþie primitivã prin comuna noastrã.
Trebuie sã înþelegem cã banii folosiþi la aceste
igienizãri sau reparaþii sunt banii dumneavoastrã, ai
tuturor, ºi trebuie folosiþi pentru a progresa, nu pentru a
face mereu paºi pe loc ºi a remedia la infinit aceleaºi
greºeli deliberate.
Dupã cum aþi observat, în cei trei ani de man-

dat, s-au depus mari eforturi pentru schimbarea imaginii
comunei noastre. Au fost cheltuiþi bani de la bugetul
local pentru realizarea tuturor obiectivelor din comuna ºi
este dureros sã observi cum banii ºi munca se duc de
izbeliºte.
Sper ca într-o buna zi sã fim mândri cu toþii cã
am contribuit, fiecare dupã puteri, la imaginea comunei
noastre.
În speranþa cã aceste vremuri sunt foarte
aproape, nu-mi rãmâne decât sã vã mulþumesc anticipat
ºi sã vã doresc numai bine.

Vicep
primar,
Pop
pa Claud
diu

Proiectele europene au fost transpuse
de pe hârtie în realitate
Dupã aproape doi ani de
când Consiliul Local Voineºti a
depus la Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia Cãlaraºi
cererea de finanþare pentru proiectul
“Modernizarea, dotarea spaþiilor de
cazare ºi construirea unei Sãli de
sport în campusul pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic preuniversitar pentru zona de Nord – Vest a
judeþului Dâmboviþa, în comuna
Voineºti”, în luna februarie 2011, a
fost semnat contractul de finanþare
între Unitatea Administrativ
Teritorialã comuna Voineºti ºi
Ministerul Dezvoltarii Regionale ºi
Turismului, pentru demararea
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proiectului care cuprinde reabilitarea
clãdirilor internat ºi cantinã ºi construirea unei Sãli de sport în incinta
Grupului ªcolar Agricol Voineºti.
Contractul semnat este în
valoare totalã de 6.907.094,12 lei,
din care contribuþia europeanã ºi
naþionalã eligibilã este de
5.346.527,00 lei ºi contribuþia
Consiliului Local Voineºti este de
403.865,32 lei, reprezentând cheltuieli eligibile (2,08 %) din valoarea
proiectului ºi cheltuieli neeligibile
rezultate din activitãþile proiectului.
În cursul lunii mai au fost
demarate procedurile de achiziþie
publicã de lucrãri pentru adjude-

carea contractului cu operatorul economic care va realiza obiectivele
care presupun aceastã investiþie.
Executivul Primãriei Voineºti
sperã ca, în luna iunie, sã se încheie
acest contract ºi sã înceapã efectiv
lucrãrile, care se vor desfãºura ºi în
cursul anului 2012.
Realizarea acestui obiectiv
sperãm cã va revigora procesul de
învãþãmânt agricol ºi economic de
pe Valea Dâmboviþei, prin implicarea tuturor factorilor decizionali ºi
de execuþie din cadrul Primãriei
Voineºti ºi a Gruplui ªcolar Agricol
Voineºti.
Continuare în pagina 5
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Proiectele europene au fost transpuse
de pe hârtie în realitate
Continuare din pagina 4
Veºti bune în ceea ce
priveºte atragerea fondurilor
comunitare nerambursabile avem ºi
pentru un alt proiect benefic
comunei noastre, ºi anume:
“Reabilitarea, restaurarea ºi valorificarea turisticã a Bisericii din lemn
«Duminica tuturor sfinþilor» ºi
«Sfântul Ioan»; modernizarea ºi
crearea infrastructurii ºi a utilitãþilor
conexe”, fiind aprobat pentru
finanþare ºi acest proiect, pentru

care se lucreazã la documentaþia
proiectului tehnic care va fi depus
pentru analizã ºi evaluare.
Pe lângã restaurarea
monumentului istoric din curtea
cimitirului din satul Onceºti, se va
construi un punct de informare
turisticã, se vor amenaja cãile de
acces din incinta ºi se va moderniza
prin asfaltare drumul comunal DC
90, pe o lungime de 1,185 km, drum
care asigurã legatura între drumul
naþional DN 72A ºi biserica din
lemn, monument istoric care va fi

restaurat.
Deºi realizarea acestor douã
proiecte presupune un efort financiar consistent din partea autoritãþii
locale – Consiliul Local Voineºti,
finalizarea lor va constitui un
moment important în viaþa comunitãþii noastre ºi un punct de
plecare cãtre alte realizãri viitoare.

Insp
pector integrare europ
pena,
ing. Curp
pene Laura

Poveºti despre Noi ºi Voi (neºti)
“Bunã dimineaþa, Primãvarã / Iar proaspãtã
te-ntorci în þarã...”, spunea Arghezi, secolul trecut,
fermecat de spectacolul exuberant al acestui anotimp.
O salutãm ºi noi voineºteni, mai ales cã feeria
înfloririi merilor e unicã ºi inegalabilã în România,
comparabilã, dupã mine, cu cea din Poiana Narciselor,
sau... cu sãrbãtoarea florii de cireº a greu-încercatei
Japonii.
Ce a adus nou primãvara aceasta pentru
Voineºti ?! Nu e vorba de ploaie, de soare, de floare
sau... candoare! (ce rimã!) Acestea sunt capricii vechi
ale primãverii. E vorba, în schimb, de o minunatã
excursie în Bucovina, ce a avut loc între 18 ºi 22 aprilie,
în þinutul unde primãvara se deschid cerurile, unde
tradiþiile se pãstreazã nealterate, unde ospitalitatea e la
ea acasã. Am revãzut ºi cu aceastã ocazie cetãþi, mãnãstiri, oraºe ºi peisaje încântãtoare. Organizatã impecabil
ºi în cele mai mici amãnunte de domnul profesor Savu,
cãlãtoria ne-a purtat paºii prin Cheile Bicazului, pe lângã
Lacul Roºu, pe la mãnãstiri precum: Bistriþa, Neamþ,
Vãratec, Secu, Sihãstria, Voroneþ (Capela Sixtina a
Orientului), Moldoviþa, Suceviþa, Putna, Dragomirna,
Ghighiu. Am vizitat multe oraºe (Piatra-Neamþ, Târgu –
Neamþ, laºi, Suceava), cetãþi (Cetatea Neamþului ºi
Cetatea Sucevei) ºi case memoriale (Casa pãrinteascã
a lui Ion Creangã de la Humuleºti, “Bojdeauca lui din
Ticãu”, din laºi, casa memorialã a lui Eminescu de la
Ipoteºti, pe ceea a lui Mihail Sadoveanu ºi pe cea a lui
Vasile Alecsandri). În prima noapte, am fost cazaþi la
Târgu-Neamþ, la Hanul Urºilor, apoi am petrecut douã

nopþi la pensiuni din Bucovina, din satul Mãnãstirea
Humorului ºi, în ultima noapte, am dormit în laºi.
Condiþiile de masã ºi cazare au fost minunate, iar
amintirile bogate cu care ne-am întors nu vor fi uitate
niciodatã.
Am vãzut locuri aºa de frumoase ºi am ascultat
explicaþii ale ghizilor atât de interesante încât putem
considera excursia un mare succes. Cei mai buni ghizi
au fost cei de la Cetatea Neamþului ºi de la Mãnãstirea
Neamþ, unde nãzdrãvanul nostru coleg, Alex
Fântâneanu, din clasa a IV – a, a fost botezat “Toma
Alimoº”. Competenþa lor, umorul tipic moldovenesc,
dialogul cu vizitatorii ne-au fermecat ºi ne-au amuzat.
De aceea, putem spune, în final, cã în Sãptãmâna
Mare, în aprilie 2011, am fost PELERINI în Bucovina.
Vã ataºam, ca mãrturie, o fotografie ºi o poezie (vezi
pag. 6).
Elena Pãd
dure
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Amintiri din excursie
Mãnãstirea Neamþ am vizitat,
„Toma Alimoº” multe a aflat ,
În osuar el s-a jucat ,
Chiar ºi un dinte a furat.
Ghidul ne-a bucurat,
Lucruri bune ne-a învãþat
Când pe Sadoveanu l-am vizitat ,
Casa lui ne-a încântat
Apoi la Hanul Urºilor ne-am cazat
ªi...în camere mult ne-am distrat,
Chiar ºi baia am inundat,
Dar nimeni nu a aflat .

La Putna...am întârziat
Cãci autocarul s-a stricat.
Când la Cetatea Neamþului am urcat,
Podul mult ne-a speriat
ªi „Toma Alimoº” cuminte... n-a stat!
Pretutindeni poze de grup noi am fãcut
ªi tot albumul l-am umplut
„Pãdurea de argint” ne-a fascinat,
Tradiþii moldoveneºti am aflat,
Mâncare bunã am savurat
ªi la Humor cu mingea ne-am jucat.

Acasã, când am sosit,
Multe noi am povestit
Pe pãrinþi i-am uimit,
Domnului Savu i-am mulþumit.

Colectiivul claseii a V-a
a
ªcoala Voiineºtii

Avem datoria sã înþelegem cã agricultura
ºi producerea bunurilor alimentare
trebuie perpetuate
Grupul ªcolar Agricol Voineºti
a împlinit 55 de ani de învãþãmânt horticol care a contribuit la ridicarea
nivelului general de cunoºtinþe tehnice
ale pomicultorilor din zonã. Foarte
mulþi absolvenþi au terminat facultãþi
devenind buni specialiºti în producþie,
cercetare, învãþãmânt, administraþie.
Cei care nu ºi-au continuat
studiileî în facultãþi îºi îngrijesc
gospodãriile folosindu-se de
cunoºtinþele dobândite în ºcoalã.
Prin domeniul agriculturã dorim
refacerea interesului micilor producãtori agricoli pentru a-ºi valorifica în cât
mai bune condiþii potenþialul real de
care dispun. Din pãcate, o mare parte
din agricultori sunt deficitari la
respectarea cerinþelor de bazã,
elementare, ale practicii avansate
agricole. De aici decurg eºecurile,
dezamãgirea ºi, bineînþeles, lipsa de
interes.
Agricultura prosperã, eficace,
aducãtoare de bani, nu este la
îndemâna oricui. Trebuie cunoscute
norme ºi regulii cerute de cultura
plantelor ºi care condiþioneazã
rezultatele în producþia agricolã.
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Agricultura viitorului, respectiv
cea biologicã la care va trebui sã se
ajungã, presupune o altã concepþie,
nivel tehnologic, pregãtire profesionalã
în materie.
Agricultura de mâine este
chematã sã ofere produse sãnãtoase
fãrã substanþe nocive în conþinut, în
condiþii nepoluante - sol, apã, aer,
nealterate de produse chimice.
Agricultura biologicã are cele
mai bune condiþii de promovare în
cadrul micii proprietãþi familiale.
ªansele de reuºitã ale tinerilor întreprinzatori în profesiunea de
agriculturã depind de cunoºtinþele ºi
competenþele dobândite prin studiu ºi
practicã. ªcoala trebuie sã se
adapteze la ceea ce este ºi se
dezvoltã în comunitate. La aniversarea
a 50 ani de la înfiinþarea învãþãmântului horticol în Voineºti, domnul prof. dr.
docent Nicolae ªtefan, membru al
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi
Silvice ne spunea: “Este necesar sã
nu se uite cã vocaþia naturalã, tradiþia,
prezentul ºi viitorul acestei zone este
cultura pomilor fructiferi. Pentru
aceasta, tinerii trebuie sã fie convinºi

cã cea mai frumoasã ºi reconfortantã
profesie este cea de pomicultor. De
aceea, trebuie regânditã structura
actualã a specializãrilor, iar
horticultura ºi protecþia plantelor
trebuie neapãrat considerate ca
specializãri de bazã în Grupul ªcolar
Agricol Voineºti!
În condiþiile crizei economice
majoritatea absolvenþilor îºi vor face o
exploataþie agricolã, vor lucra în
gospodãria proprie sau în strãinãtate
unde sunt recunoscute certificatele de
competenþe profesionale dobândite în
liceu. Accesarea fondurilor nerambursabile pentru agriculturã se face
numai pe baza actelor doveditoare, de
efectuarea de studii de specialitate în
agriculturã. Acestea sunt doar o parte
din avantajele oferite de calificarea tehnician agromontan. În prezent
conteazã dobândirea de abilitaþi,
competenþe, pe care tânãrul sã le
poatã aplica în medii reale de lucru ºi
nu doar obþinerea unei diplome.

Prof. Ing. Tiþa Iulia
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Idei administrative de la elevi
În cadrul orelor de culturã civiicã,
eleviii ªcoliii Gemenea, clasa a VII-a
a,
au avut de realiizat un eseu cu tema
„Cum ar arata comuna (þara mea),
dacã aº fi priimar (preºediinte)”.
Prezentam în rânduriile de maii jos
un astfel de eseu.
“Omul gospodar îºi face iarna car
ºi vara sanie”
Într-o familie, organizarea
activitãþilor, programarea acestora
pe prioritãþi, cheltuirea chibzuitã a
banilor ºi buna înþelegere între
membrii acesteia sunt reguli
esenþiale care asigurã prosperitatea.
Toate acestea sunt valabile
ºi pentru o familie mult mai
numeroasã, cum este comunitatea
ruralã din care noi facem parte ºi
care se numeºte comuna Voineºti.
Fiecare primar care s-a
perindat la cârma comunei ºi-a lãsat
amprenta mai mult sau mai puþin
vizibilã, mai mult sau mai puþin
apreciatã...
Nu este deloc uºor sã ai o
aºa rãspundere, în special atunci
când vrei sã miºti munþii din loc, sã
sapi în piatrã ºi sã rãsarã trandafiri.
Toate acestea nu le poþi
face singur. Ca ºi în familie, fiecare
membru participã, dupã puterea sa,
la îndatoririle ce îi revin. Ai nevoie
de o echipã care sã-þi stea alãturi,
sã te susþinã, sã te încurajeze, sã-þi
dea sfaturi.

Dacã aº deþine funcþia de
primar, aº privi în jur sã vãd care
sunt nevoile comune ale concetãþenilor mei. Pentru început, aº selecta
prioritãþile ºi, alãturi de echipa mea,
aº începe rezolvarea lor. Aº organiza ºedinþe de întâlnire cu cetãþenii,
în cadrul cãrora sã aflu pãsurile lor.
Ca ºi prioritãþi, pentru o
viaþã sãnãtoasã ºi pentru a încuraja
mersul cu bicicleta, atât pentru adulþi
cât ºi pentru copii, aº amenaja piste
speciale pe care aceºtia sã se
deplaseze în siguranþã. Aº pune în
vedere organelor competente sã
sancþioneze pe cei ce nu respectã
regulile bunului simþ ºi aruncã
gunoiul la întâmplare. Pe aceia care
îºi þin câinii liberi, pe drum, punând
în pericol siguranþa noastrã, a copiilor, i-aº pedepsi prin a-i pune sã
suporte, în caz de agresiune corporalã, cheltuielile de îngrijire.
Pãrinþii m-au învãþat cã, aºa
cum ei muncesc ºi depun eforturi
pentru binele nostru, al urmaºilor lor,
la fel ºi un primar este ca un pãrinte
pentru concetãþenii sãi.
Orice om are multe vise,
multe dorinþe. Pe unele le exprimã
cu voce tare, altele trec ca niºte
fulgere prin conºtiinþa lui. Poate cã
nu le spune cu voce tare de fricã sã
nu fie auzit “de cineva, de acolo, de
sus” ºi sã se îndeplineascã, pentru
cã, alãturi de plãcerea pe care o ai
atunci când primeºti o funcþie de
conducere, imediat gândul te duce ºi

CÃSÃTORII
1. Parghel Marian ºi Rãduþã Elena

Le urãm casã de piatrã!

la obligaþiile pe care le ai din acel
moment, la rãspunderea, la responsabilitãþile funcþiei ºi, fãrã sã vrei, eul
tãu te întreabã: “eºti pregãtit sã duci
pânã la capãt aceastã responsabilitate”?
A fi preºedinte presupune
multe calitãþi: voinþã de fier, putere
de muncã, diplomaþie desãvârºitã,
sprijin nelimitat din partea familiei.
Pentru a realiza proiectele
pentru care ai fost ales trebuie sã ai
lângã tine o echipã bine pregãtitã
profesional ºi foarte credincioasã, cu
care sã mergi pe acelaºi drum.
Nu este suficient, nimic din
toate acestea nu se realizeazã, dacã
cineva, acolo sus, nu te iubeºte.
Este foarte greu sã rãspunzi
la o întrebare de genul “ce aº face
dacã aº fi preºedinte”.
Dar, atât cât înþeleg eu, aº
face astfel încât pãrinþii noºtri sã
aibã siguranþa locului de muncã,
fraþii noºtri mai mari sã-ºi gãseascã
servicii decente, iar pentru persoanele în vârstã, care nu se mai
pot întreþine singure, aº asigura
instituþii care sã se ocupe de ele.
Nu-mi doresc o asemenea
funcþie, dar doresc sã muncesc
într-o þarã în care sã fim respectaþi.

Realiizat de elevul
Coman Daniiel Vladut
clasa a VII-a
a
ªcoala Gemenea-B
Brãtuleºtii

DECESE
1. Scarlat Elena
2. Lazãr Maria Florica
3. Darstaru Ion
4. Stoica Ileana
5. Bratu Silvia

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!

6. Manea Teodor
7. Momel Valeriu Eugen
8. Tolea Romulus
9. Dobre Maria
10. Marin Mihai
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Dansul popular dãinuie
prin copiii noºtri
“Dansul este cea mai
elevatã, cea mai
emoþionantã, cea mai
frumoasã dintre arte,
pentru cã nu este doar
translatare sau
abstractizare din viaþã;
este chiar viaþã”.
(Definiþie de Havelock Ellis)
“Dansurile populare nu au
voie sã disparã, ele trebuie sã
renascã, sã existe în inima fiecãruia
dintre noi”. Aºa a spus primarul
Sandu Gabriel, când, în ianuarie
2009, a înfiinþat Ansamblul de
dansuri populare “Datina
Voineºteanã”, sub îndrumarea
instructorului Vasile Trandafirescu.
Ansamblul “Datina
Voineºteanã” este format din copii
cu vârste cuprinse între 7-14 ani, iar
numãrul lor creºte de la o
sãptãmânã la alta, ajungând în
prezent la 60.
Cu o uimitoare maturitate,
chiar dacã abia nãzuiesc spre
adolescenþã, micii fani ai dansului
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popular vin cu plãcere, în fiecare zi
de vineri, la Cãminul Cultural din
Voineºti, unde exerseazã paºii de
dans.
O datã ajunºi “celebrii”,
micii dansatori au fost invitaþi la
diferite manifestãri culturale organizate în judeþ, unde s-au bucurat de
un real succes. Amintesc doar
spectacolul-concurs “Tradiþie ºi
Contemporaneitate în satul românesc” - ediþia a XIII, desfãºurat la
Dragomireºti, în data de 30.04.2011,
concurs la care au participat opt
cãmine culturale din judeþul nostru.
Ansamblul “Datina
Voineºteanã” a obþinut locurile I ºi II
la secþiunea “Dans popular”, copiii
fiind împãrþiþi în
douã grupe: 7-10 ºi
10-14 ani. Honciu
Roberta s-a clasat
pe locul II la secþiunea “Interpreþi de
muzicã popularã”,
locul I fiind acordat
interpretei Vanessa
Toma, care este ºi
moderatoarea
emisiunii “Dedicaþii
muzicale” la postul

de televiziune Columna TV Târgoviºte.
Impresionatã de prezenþa
scenicã deosebitã, unde copiii au
demonstrat cã dansul nu este o
glumã, ci o muncã serioasã,
Vanessa a lansat o invitaþie la emisiunea din 1 mai 2011, unde
dansatorii noºtri s-au prezentat
impecabil.
Evoluþia acestora a fost
remarcatã ºi de Daiana, o altã
moderatoare a emisiunilor culturale
ale aceluiaºi post de televiziune. La
rândul ei, Daiana a dorit sã-i aibe
alãturi pe micuþii noºtri în emisiunea
“Daiana ºi invitaþii sãi”, lucru care
s-a întâmplat pe 14.05 2011.
Cine doreºte sã vizioneze
evoluþia tinerilor noºtri dansatori
poate solicita la Primãria Voineºti un
DVD cu înregistrarea emisiunilor
respective.
Copiii de azi, tinerii de
mâine, care învaþã ABC-ul dansului
popular vor avea un mare avantaj:
peste ani se vor integra cu uºurinþã
în atmosfera petrecerilor oamenilor
de vârste diferite.
Biibliiotecar,
Belbe Florentiina

