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DEZASTRUL

Dragii
mei,
Cu toþii ºtim
cã poluarea mediului
reprezintã o gravã
problemã a întregii
planete ºi, implicit, ºi a
comunei noastre. Este
motivul pentru care am
hotãrât sã scriu despre aceastã
problemã în GAZETA DE
VOINEªTI ºi sã apelez la
ajutorul dumneavoastrã. Numai
împreuna putem transforma
comuna Voineºti într-o localitate
europeanã din toate punctele
de vedere.
Am sã încep prin a vã
spune cã acþiunile mari au la
bazã lucruri mãrunte ºi sã rog
fiecare cetãþean al comunei
noastre sã participe la
activitatea de igienizare a
mediului, prin curãþarea spaþiilor
din faþa curþii de deºeuri ºi alte
resturi menajere, prin vãruirea
capetelor de pod ºi a copacilor
plantaþi în dreptul proprietãþii ºi
prin evitarea aruncãrii deºeurilor
în zonele nepermise (zãvoaie,
pãdure, º.a).
Vã dau un exemplu
elocvent în privinþa poluãrii
mediului ºi a distrugerii acestuia:
în Occident, persoanele care nu
aruncã gunoiul în spaþiile special
amenajate ( ºi mã refer la
aruncarea gunoiului pe
sortimente: plastice la plastice,
metale la metale, hârtie la
hârtie) sunt sancþionat prin
plãtirea gunoiului la kilogram
ºi mã refer la o taxã de 10 Euro
pe kilogram.
La nivel local, Primãria
ºi Consiliul Local Voineºti au

UNOR FAMILII DIN
GEMENEA VINE
TOCMAI DE LA
CURTEA EUROPEANÃ
A DREPTURILOR
OMULUI
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demarat lucrãri de igienizare a
zãvoaielor de pe teritoriul
comunei. Dar, cu toþii suntem
convinºi cã aceastã acþiune va
avea urmãri pozitive doar când
cetãþenii comunei noastre nu vor
mai arunca gunoiul în spaþiile
interzise.Trebuie sã vã mai spun
cã la nivelul comunei Voineºti
s-au închis toate gropile de
gunoi, despre care cu toþii
cunoaºtem cã deveniserã
adevãrate focare de infecþie.
Nu ºtiu câþi dintre noi
ºtiu cã obiectele din plastic se
autodistrug în câteva sute de
ani. În acest context, haideþi sã
ne gândim la copiii noºtri sau la
viitorii noºtri nepoþi! De ce sã îi
condamnãm sã trãiascã intr-un
mediu infect, plin de tot felul de
boli contagioase ºi infecþii? De
ce, prin faptele noastre, sã-i
obligãm pe urmaºii noºtri sã
facã ce noi nu am fost în stare
sã facem?
Haideþi sã ne unim
forþele ºi sã punem capãt
acestei poluãri intense a
mediului având în vedere
urmãtorul lucru: „Dacã planifici
pentru un an, cultivã orez; dacã
planifici pentru un deceniu,
planteazã copaci; dacã planifici
pentru o viaþã, educã oameni”.
Cu deosebit respect,
primar Sandu Gabriel Dãnuþ

Amanda
este mândria
scolii noastre!
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Rezultatele obþinute
la alegerile
europarlamentare
din 7 iunie

pagina 3

EFICIENÞA POLIÞIEI
COMUNITARE
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P R O G R A M U L DE T R A T A M E N T E
PENTRU MÃR
AUGUST 2009
ÎN P E R I O A D A I U N I E -A

pagina 3

Nr. 3  Iunie 2009

Gazeta de Voineºti

EFICIENÞA POLIÞIEI COMUNITARE
Serviciul d e P o liþie C o munitarã
Vo
o ineºº ti a l uat f iinþã î n l una
decembrie a a nului t recut,
urmare a h o tãrârii C o nsiliului
Lo
ocal nr 46// 16. 07. 2008
8. La
mo
o mentul r esp
p ectiv, u nii d intre
dumneavo
o astrã a þi s alutat
ap
p ariþia n o ii s tructuri, a lþii a þi
întrebat ,,Ce ne trebuie nouã
Po
o litie C o munitarã î n
Vo
o ineºº ti?’’. P entru a ceºº tia d in
urmã, am decis sã vã prezint,
în câteva rânduri, necesitatea
ap
p ariþiei a cestui s erviciu,
p recum º i e f icienþa l ui,
do
o veditã p ânã l a m o mentul
actual.
În primul rând, se ºtie cã
paza obºteascã trebuia asiguratã de
cãtre toþi cetãþenii bãrbaþi, majori,
apþi de muncã, ai comunei noastre.
În aceste condiþii, ar fi apãrut
numeroase situaþii neplãcute,
generate fie de faptul cã unii ar fi
încercat sã se sustragã invocând
anumite motive, fie cã unii,
consumând alcool, nu ar fi reuºit
sã-ºi îndeplineascã sarcinile, fie cã
alþii ar fi dormit pur ºi simplu în
timpul serviciului. Mai exista varianta
contractãrii de personal calificat
angajat al unei firme de pazã, lucru
care ar fi fost foarte costisitor
deoarece tarifele acestor firme de
pazã sunt foarte mari.
Þinând cont de aceste
condiþii ºi urmare discuþiilor din
Consiliul Local, s-a luat decizia cã
cea mai bunã variantã ar fi ca paza
comunei noastre sã fie asiguratã de
cãtre un serviciu propriu de poliþie
comunitarã. Astfel, în urma
concursului au fost angajati d-l
Anghelina Constantin care a trecut
de pe postul de paznic al Primãriei
pe cel de poliþist comunitar ºi d-l
Duþã Rãzvan care a ocupat celãlalt
post vacant. Ambii angajaþi au
absolvite cursurile de pregãtire în
acest domeniu fiind atestaþi în acest
sens. Consider cã este util pentru
dumneavoastrã sã cunoaºteþi cã
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atribuþiile poliþiºtilor comunitari sunt
urmãtoarele:
- Asigurarea liniºtii ºi ordinii
publice;
- Asigurarea pazei ºi protecþiei
obiectivelor de interes public ºi
privat precum ºi a bunurilor de
interes public ºi privat;
- Urmãrirea respectãrii
curãþeniei pe teritoriul localitãþii
noastre precum ºi verificarea
depozitãriii corecte a deºeurilor
menajere sau de orice fel;
- Participarea la aplanarea unor
stari conflictuale, precum ºi
încercarea de rezolvare a unor
cazuri sociale, împreunã cu
organele abilitate;
- Acþionarea împreunã cu
Poliþia, Jandarmeria, Pompierii, la
acþiunile de salvare ºi evacuare a
persoanelor ºi bunurilor periclitate
de evenimente deosebite (accidente,
incendii, calamitãþi naturale, etc);
- Însoþirea reprezentanþilor
Primãriei în executarea unor acþiuni
specifice;
- Urmãrirea respectãrii mãsurilor
de ordine publicã cu ocazia
manifestarilor cultural-sportive,
mitinguri ºi adunãri publice
organizate la nivel local;
- Aplicarea sancþiunilor
contravenþionale prevãzute de legi,
ordonanþe, hotãrâri de guvern ºi
hotãrâri ale consiliului local.
Încã de la înfiinþarea
serviciului, cei doi angajaþi, conform
graficului de lucru întocmit lunar, îºi
desfãºoarã activitatea în ture
zi/noapte încercând ºi reuºind sã
facã faþã tuturor situaþiilor apãrute.
Astfel, împreunã cu angajaþii
Biroului de Poliþie Voineºti întreprind
acþiuni de patrulare pe raza
localitãþii, ajutând la identificarea
persoanelor suspecte, sancþionarea
abaterilor ºi rezolvarea cazurilor.
De asemenea, în fiecare zi de
miercuri, asigurã buna desfãºurare a
activitãþilor de comerþ în Târgul
sãptãmânal, dirijând circulaþia în
cadrul acestuia, verificând pãstrarea
curãþeniei, ordinii ºi liniºtii publice.
Din luna mai, cu acordul

Consiliului Local, Politia Comunitarã
a fost dotatã cu un scuter
performant, având toate
îmbunãtãþirile, cu ajutorul cãruia se
fac patrulãri zilnice prin toate satele
comunei.
Dupã cum bine ºtiþi, în
fiecare zi de vineri, colectarea
gunoiului menajer de la gospodãriile
dumneavoastrã se face în prezenþa
angajaþilor Poliþiei Comunitare care
cunosc toate strãzile comunei ºi fac
aceastã acþiune mult mai operativã.
În fiecare sâmbãtã, Poliþia
Comunitarã, împreunã cu Poliþia
localã, supravegheazã activitãþile
recreative din incinta discotecii din
Voineºti, astfel tinerii simþindu-se în
siguranþã.
În urmãtorii trei ani, în
funcþie de bugetul local, serviciul de
poliþie comunitarã se va întregi prin
ocuparea ºi a celorlalte ºase posturi
prevãzute în schemã, putând astfel
asigura ordinea publicã în toate
satele comunei noastre concomitent.

Pentru e ventualele p ro
o bleme
co
o nstatate p e t erito
o riul
co
o munei n o astre, v ã r ugãm s ã
ap
pelaþi cu cea mai mare
încredere l a s erviciile c elo
or doi
p o liþiºº ti c o munitari a tunci c ând
îi întâlniþi în patrulare, iar
eventualele abateri ale
acesto
ora vã rog sã le
co
o municaþi l a t eleff o n:
072
23 142
2 661- primar Sandu
Gabriel Dãnuþ sau
072
23 142
2 662
2- vicep
primar Popa
Claudiu
În speranþa cã serviciile
prestate de cãtre angajaþii Poliþiei
Comunitare Voineºti vor fi apreciate
de cãtre dumneavoastrã, nu-mi
rãmâne decât sã vã mulþumesc
pentru înþelegere.
Cu consid
deratie,
Vicep
primar, Ing. Pop
pa Claud
diu
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Rezultatele obþinute la alegerile
europarlamentare din 7 iunie
Încã o datã, cetãþenii
comunei Voineºti au dovedit
cã sunt interesaþi de soarta
acestei localitãþi,
prezentându-se în numãr
Voturi
exprimate
2669

foarte mare la vot.
Personal, ca primar al
comunei Voineºti,
mulþumesc tuturor celor
care în data de 7 iunie 2009

P.S.D.+P.C.
%
1686
63,1%

P.D.L.
%
530
19,8%

s-au prezentat la secþiile de
votare pentru a-ºi exprima
votul. Vã prezentãm în
tabelul alãturat rezultatele
obþinute la nivelul localitãþii

P.R.M.
%
176
6,6%

P.N.L.
%
171
6,4%

noastre în urma numãrãrii
voturilor.
Primar,
Sandu Gabriel Dãnuþ
E.B.A.
%
86
3,2%

ALTE
PARTIDE
20
0,07%

* La nivelul jud
deþului Dâmboviþa, alegerile europ
parlamentare au fost câºtigate de PSD+PC, cu 43,01%
%, urmat de
PDL, cu 36,25%
%.

P R O G R A M U L DE T R A T A M E N T E P E N T R U M Ã R
AUGUST 2009
ÎN P E R I O A D A I U N I E -A
La aplicarea
tratamentelor
se va þine
seama de
apariþia patogenului sau a
dãunãtorului,
intervalul
dintre
tratamente
sã nu
depãºeascã
cel mult 8-12
zile în
perioadele în
care sunt
condiþii de
instalare a
bolilor ºi
dãunãtorilor.
Produsele din
tabel pot fi
înlocuite cu
altele care au
acelaºi spectru
de combatere
a bolilor ºi
dãunãtorilor. La tratamente se poate
utiliza în amestec ºi îngrãºãminte
foliare. În perioada de creºtere a
fructelor îngrãºãminte foliare pe

bazã de NPK, iar la penultimele
tratamente, îngrãºãminte foliare cu
un conþinut bogat în calciu, care
contribuie la stoparea bolilor de

depozit ºi prelungirea pãstrãrii
fructelor (Basfoliar Combi
stipp - 0,2%, CaForte - 0,2%).
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S.C SIAAS SERVICE SRL
TÂRGOVIªTE
Sediu:
Str. Col. Bãltãreþu, Nr.18
Punct de lucru:
Str. C. Brancoveanu,
Bl. F11 - Parter
Telefon/Fax:
0245/214343

Obiectul principal de activitate
al societãþii il constituie distribuþia,
integrarea sistemelor si serviciilor
de securitate de orice complexitate,
destinate companiilor si instituþiilor,
spatiilor comerciale, spatiilor
de producþie precum si reºedinþelor.
Securitatea beneficiarilor
poate fi asigurata prin instalarea de:
D Sisteme pentru detecþie si avertizare efracþie
D Sisteme de avertizare si alarmare
PSI.
D Sisteme de supraveghere video CCTV,
D Sisteme de comunicaþie voce date,
D Sistem control acces si pontaj,
a Sisteme de alarma si monitorizare
auto,
D Sisteme de automatizãri industriale,
D Sisteme de automatizãri si acþionari
porþi si usi de garaj,
D Sisteme de avertizare si alarmare a
populaþiei - ISU
Pentru aceste activitãþi
deosebit de importante societatea
noastrã este autorizata de cãtre
Inspectoratul General al Politiei,
Direcþia Paza si Ordine pentru
proiectarea, producþia, instalarea si
intretinerea sistemelor de alarmare
impotriva efracþiei, De asemenea,
SC SIAAS SERVICE SRL a primit
atestatul din partea Inspectoratului
General al Corpului Pompierilor Militari
pentru verificarea, intretinerea si
repararea instalaþiilor de semnalizare a
incendiilor.
Fiind o companie dedicata
oferirii de servicii si produse de cea
mai buna calitate, S.C SIAAS
SERVICE SRL doreºte sa dovedeascã
acest lucru nu numai prin promisiuni, ci
si prin certificãri legale care sa ateste
calitatea la toate nivelele. Astfel firma
noastrã este in curs de avizare ISO
9001: 2000 demonstrând ca deviza
noastrã este si ramane calitatea.
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POLIÞIA VOINEªTI,
PERMANENT
ÎN SLUJBA
CETÃÞEANULUI
Lucrãtorii din cadrul
Poliþiei comunale
Voineºti au ca
principale obiective
creºterea gradului de
siguranþã publicã,
asigurarea unui
serviciu poliþienesc
de calitate, creºterea
nivelului de încredere
al populaþiei în Poliþie
ºi reducerea
fenomenului
infracþional. Prezenþa
activã în teren a lucrãtorilor de poliþie ºi
buna colaborare cu
poliþiºtii comunitari au
concurat la
menþinerea sub
control a fenomenului
infracþional, care, în
localitatea Voineºti,
este departe de a
atinge cote alarmante.
De la începutul anului
2009, la aceastã
unitate de poliþie au
fost înregistrate 109
sesizãri de naturã
penalã, dintre care 14
cu autori necunoscuþi.
Au fost efectuate
cercetãri ºi s-a propus
soluþie legalã prin
Parchet în marea
parte din aceste
sesizãri. S-a reuºit ºi
identificarea autorilor
în zece dintre faptele
cu autori necunoscuþi
reclamate în acest an,
în patru

continuându-se
cercetãrile. În aceastã
perioadã, cetãþenii
comunei s-au adresat
Poliþiei cu 76 de petiþii
privind stãri
conflictuale minore
sau diferite litigii.
Intervenþia promptã ºi
soluþionarea în termen
scurt a acestora a
preîntâmpinat
amplificarea stãrilor
conflictuale ºi
degenerarea acestora
în fapte grave, cu
violenþã. În primele 6
luni ale anului,
cetãþenii localitãþii au
solicitat la 112
intervenþia organelor
de poliþie într-un
numãr de 73 de
cazuri, intervenþia
realizându-se de
regulã în mai puþin de
10 minute. O atenþie
deosebitã a fost
acordatã ºi respectãrii

de cãtre participanþii la
trafic a normelor de
legislaþie rutierã,
fermitatea manifestatã
având ca rezultat
numãrul mic de
accidente înregistrate
pe teritoriul localitãþii
Voineºti. Pentru asigurarea climatului de
ordine ºi siguranþã
civicã, în mod
constant colaborãm
cu factorii de decizie
de la nivel local
(Consiliul Local ºi
primarul localitãþii),
precum ºi cu conducãtorii celorlalte instituþii
publice, cãrora le
mulþumim pe aceastã
cale pentru sprijinul
real pe care ni-l
acordã.

ªeful Poliþiei
Comunale Voineºti,
insp
pector de poliþie
Stãnescu Mihai
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Bilanþ de an ºcolar
la Grupul ªcolar Agricol Voineºti
Vineri 12 iunie 2009 a fost ultima
zi de curs pentru elevii din 6 clase din
unitatea ºcolarã. Elevii din clasa
a XII a, ruta directã de calificare profil
SERVICII, ºi clasa a XIII a, ruta
progresivã de calificare profil TEHNIC,
au participat vineri la ultimele cursuri
în învãþãmântul preuniversitar.
Începând cu data de 15 iunie 2009,
elevii din aceste clase vor susþine
examenul de certificare a calificãrii
profesionale nivel 3, iar prima probã a
examenului de BACALAUREAT 2009
sesiunea de varã, va fi în data de 22
iunie, proba oralã la limba ºi literatura
românã.
Pentru rezultatele foarte bune
obþinute la învãþãturã de cãtre elevii
din cele 6 clase, profesorii diriginþi au
acordat diplome pentru locul I, II, III ºi
menþiuni. Urmãtorii elevi au obþinut
locul I: Zãbavã Alexandru IX A, Stoian
Elena Isabela IX B, Milescu Aniela XA,
Avram Alexandru XB, Toma Diana XII
A, Panait Alexandra XIII A.
Anul ºcolar 2008-2009, a fost un
plin de realizãri pentru unitatea
ºcolarã, chiar dacã procesul instructiveducativ s-a desfãºurat în clãdirea
internat a ºcolii. Cadrele didactice au
pregãtit ºi instruit elevii pentru a
participa la olimpiade interdisciplinare,
concursuri profesionale, educative,
sportive ºi simpozioane judeþene ºi
naþionale, obþinând rezultate bune ºi
foarte bune. În acest sens putem
evidenþia elevul Iftode Petruþ clasa
a X a B, care a obþinut locul I nivel
judeþean la Olimpiada Tehnologii,
profilul resurse naturale ºi protecþia
mediului. Eleva Muºat Geogiana,
clasa XII A, a obþinut locul I la
Simpozionul judeþean de geografie-

fizicã cu lucrarea
,,Analiza factorilor climatici prin
prisma rolului lor
în dezvoltarea
bazinului pomicol Voineºti”,
temã coordonatã
de prof.dr,Dinu
Ion. Unitatea
ºcolarã a organizat în data de 27
mai 2009
Simpozionul
judetean cu
tema ,,Protecþia mediului-cerinþã a
dezvoltãrii durabile”, simpozion la care
au participat cadre didactice ºi elevi
din unitãþi ºcolare din judeþul
Damboviþa.Elevii ºcolii noastre fiind
angrenaþi în activitatea de organizare
a simpozionului si sustinere de lucrãri
de specialitate.
Reprezentarea unitãþii ºcolare
la nivel international a fost realizatã în
douã perioade.În luna decembrie a
anului 2008, o delegaþie de 8 francezi
din localitatea Saint-Marcel-BelAccueil reprezentatã chiar de primarul
localitãtii, a fost prezentã pentru o
perioada de o sãptãmânã în comuna
Voinesti , în scopul încheierii unui
parteneriat cu obiective educaþionale
ºi economice. A doua experienþã
internaþionalã a fost in perioada 10-23
mai 2009, un grup de 12 elevi din
unitatea ºcolarã însoþiþi de douã cadre
didactice s-a deplasat în localitatea
Vila Nova de Gaia din Portugalia
pentru a participa la activitãþile
primului schimb de elevi din cadrul
unui Parteneriat bilateral Comenius.
Acest parteneriat, coordonat de
directorul unitãþii ºcolare
prof. Constantinescu Ion, se
desfãºoarã între ºcoala
portughezã Escola
Profissional do Infante si
Grupul ªcolar Agricol
Voinesti, pe parcursul anilor
ºcolari 2008-2010.
Toate aceste activitãþi
s-au realizat cu efort comun
cadre didactice-elevi, prin
rezultatele obþinute am

demonstrat c[ suntem o echipã, o
ºcoalã din mediul rural poate obþine
rezultate bune ºi foarte bune la nivel
judeþean, naþional ºi internaþional.
Apreciem sprijinul acordat de cãtre
Primãria ºi Consiliului Local Voineºti,
pentru derularea în bune condiþii a
activitãþii financiare a unitãþii,
implicarea în activitãþile educative ºi
parteneriatele internaþionale.
Recunoaºtem atenþia cu care domnul
primar Sandu Gabriel soluþioneazã
orice problemã înaintatã de cãtre
conducerea unitãþii ºcolare, colaborarea foarte bunã primar-director
aduce beneficii ºcolii ºi implicit
comunitãþii.
Conducerea unitãþii ºcolare
ureazã suces elevilor care vor
participa la probele examenelor
naþionale în perioada iunie-august
2009, ºi mulþumeºte personalului
unitãþii pentru activitatea susþinutã în
anul ºcolar 2008-2009.
Se recunoaºte înalta þinutã
profesionalã ºi moralã demonstratã la
catedrã pentru o perioadã de peste 30
de ani, a cadrelor didactice care se
pensioneazã cu data de 01.09.2009,
prof. Bâlcan Aniºoara, maistru
Lungeanu Constantin, maistru Leanca
Ion ºi maistru Icovoiu Vergiliu.
Personalul unitãþii ºcolare ureazã celor
patru dascãli, multã sãnãtate, bucurii
ºi împliniri alãturi de cei dragi.

Director,
prof. Constantinescu Ion
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Premianþii ª colii
cu c lasele I -V
V III V oineºti
Clasa a V-a
Premiul I:
Zmarandescu Sabina Andreea: 10
Premiul al II-lea:
Voiculescu Ion Daniel: 9,66
Moraru Alin Georgian: 9,96
Premiul al III-lea:
Radulescu Anca :9,90
Clasa a VI-a
Premiul I:
Preda Amanda Teodora: 10
Premiul al II-lea:
Stoica Ancuta Diana: 9,93
Premiul al III-lea:
Popa Ana Elena: 9,84
Clasa a VII-a
Premiul I:
Coman Sorin Alexandru: 9,97
Premiul al II-lea:
Onea Luiza Elena: 9,88
Premiul al III-lea:
Onea Ana Maria: 9,61
Clasa a VIII-a
Premiul I:
Dumitru Elena Laura: 10
Premiul al II-lea:
Voiculescu Corvin Bogdan: 9,97
Premiul al III-lea:
Vasile Ramona Elena: 9,69

* Elevii claselor primare au promovat în
totalitate cu rezultate bune ºi foarte
bune

Premianþii ªcolii
cu clasele I-V
VIII Gemenea
Clasa a V-a
Premiu de excelenþã:
Coman Daniel Vlãduþ
Premiul I:
Despa Andreea
Vasile Florentina
Premiul II:
Bucura Rãzvan
Tutealcã Ionuþ
Premiul II:
Coca Andreea
Clasa a VI-a
Premiu de excelenþã:
Andreescu Adina
Nedelcu Ionuþ
Premiul I:
Stoica Andreea
Necula Eduard
Prodan Georgian
Premiul II:
Stoica Savu
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Amanda e ste m ândria
scolii n oastre!
Nãscutã la 31 mai 1996, în
zodia Gemenilor, Preda Amanda
Teodora este premianta I a clasei a
VI-a a ªcolii Voineºti ºi, în plus,
câºtigãtoarea multor premii ºi
menþiuni la concursurile organizate în
ºcoalã, în centrul metodic ºi la nivelul
judeþului Dâmboviþa.
Pasiunile ei sunt diverse. În
timpul liber îi place sã-ºi perfecþioneze
cunoºtinþele de limba englezã, sã
asculte muzicã, sã înnoate, sã
cãlãtoreascã ºi sã fotografieze locurile
vizitate.
Totuºi ceea ce stârneºte
admiraþia tuturor colegilor ºi
profesorilor este pasiunea ei pentru
învãþãturã. Participã la toate
concursurile organizate în ºcoalã ºi tot
timpul are grijã sã le ºi câºtige sau sã
fie mãcar printre premianþi. A reuºit,
astfel, sã participe la concursurile de
limba ºi literatura românã, de
matematicã, de englezã, de fizicã ºi la

Premianþii ªcolii
cu clasele I-V
VIII Suduleni

“± POEZIE”. La toate s-a calificat la
etapa judeþeanã unde a obþinut
menþiuni la limba românã ºi
“± POEZIE”, un premiu special la
limba englezã ºi premiul I la fizicã.
Acest ultim mare succes
a transformat ªcoala Voineºti în
“fabricã” de olimpici cãci Amanda va
reprezinta judeþul Dâmboviþa la faza
naþionalã a olimpiadei de fizicã,
programatã în luna august, la Braºov.
De aceea fetiþa aceasta
inteligentã ºi frumoasã, conºtincioasã,
meticuloasã, pedantã ºi cochetã,
delicatã, fragilã ºi fermã totodatã, nu e
numai “miss bobocel în clasa ei” ci ºi
eleva eminentã a ªcolii Voineºlti. Noi,
cadrele didactice ale acestei ºcolii,
credem în ea, o felicitãm pentru
rezultatele obþinute ºi îi urãm succes
la Faza Naþionalã a Olimpiadei de
Fizicã din august.
Profesor
Padure Elena
Premiul III:
Pîrvu David - 9,60

Clasa a V-a
Premiul I:
Matei M. Bianca Elena - 9,83
Premiul II:
Rãdulescu V. Petru Valentin - 9,76
Premiul II:
Mihai Denisa Alexandra - 9,73

Clasa a VII-a
Premiul I:
Tãnase Ana Doris - 9,97
Premiul II
Ciurezu Crenguþa Mariana - 9,47
Premiul III:
Ciomag A. Adrian Georgian - 9,35

Clasa a VI-a
Premiul I:
Cîrstian Alina - 9,90
Premiul II:
Savu Vlãduþ - 9,66
Iordache Dragoº - 9,66
Bratu Andrei - 9,66

Clasa a VIII-a
Premiul I:
Bucur F. Andreea Vasilica - 9,75
Premiul II:
Voinescu Mihai Iulian - 9,44
Premiul III:
Bucur Ionuþ - 9,30

Premiul III:
Stroe Diana ºi Oncescu Vlãduþ

Clasa a VIII-a
Premiul I:
Roºu Vasile Alin
Dîrstaru Georgian
Popescu Roua Gabriela
Premiul II:
Cârstea Denisa
Oncescu Andreea
Premiul III:
Dimeci Carmen

Clasa a VII-a
Premiul I:
Toader Denisa
Iancu Florentina
Premiul II:
Dârstaru Adina
Bucura Alexandru
Premiul III:
Danciu Adina

Nr. 3  Iunie 2009

Gazeta de Voineºti

Luna lui lunie,
numitã ºi Cireºar
este dominatã de
câteva praznice
religioase foarte importante.
Dintre acestea se detaºeazã sãrbãtoarea
„Pogorârii Sfântului Duh „,numitã ºi „Rusalii,, sau
„Cincizecime,, de la cele cincizeci de zile scurse de la înviere.
Se mai zice Rusalii de la sãrbãtoarea pãgânã a rozelortrandafirilor. în folclor ,românii au pãstrat „cãluºarii,,, adicã
vestitorii Rusaliilor. Evenimentul s-a petrecut tot în zi de
Duminicã, la fel ca învierea (la evrei era prima zi a
sãptãmânii), ºi a constat din pogorârea Sfântului Duh, în chip
de limbi de foc, peste fiecare dintre Apostolii lui lisus. Minunea
s-a suprapus cu sãrbãtoarea Legii Decalogului, adicã
comemorarea zilei când Dumnezeu a dat lui Moise, pe
Muntele Sinai, pentru evrei, tablele legii, Decalogul sau „cele
zece porunci“.
Efectul imediat al Pogorârii Sfântului Duh asupra
Apostolilor a fost putinþa acestora de a vorbi limbi strãine.
Astfel ei au putut fi înþeleºi de toþi participanþii la sãrbãtoarea
evreilor: locuitori din Persia, din Mesopotamia,ludeea, Frigia,
Grecia,Egipt, Libia,Roma...Toþi se minunau cum Apostolii, fãrã
nici o pregãtire vorbeau cu lejeritate în limbile acestor neamuri
pestriþe. Aceastã minune explicã rãspândirea Evangheliei „la
toate neamurile, începând de la Ierusalim“. Apostolii, deºi
constataserã cã lisus a înviat, erau încã temãtori - stãteau
încuiaþi de frica iudeilor. Petru se lepãdase de El, Toma se
îndoise... ori aceastã minune îi transformã profund. Întãriþi de
Duhul Sfânt, de acea putere dumnezeiascã pornesc sã
cucereascã o lume pãgânã dominatã de cultura romanã,
greacã, egipteanã... Duhul Sfânt a întãrit pe aceºti oameni,
pescari de ocupaþie, sã se mãsoare cu o mulþime de filosofi,
oratori, înþelepþi, biruindu-i cu învãþãtura lui Hristos. latã cum
exprima un scriitor creºtin - Tertulian - temerea pãgânilor:
„...sânt creºtini pe ogoare, în forþareþe, în insule, pretutindeni,
se considera o mare nenorocire cã toþi, oricare le-ar fi vãrsta,
sexul, condiþia, rangul, trec de partea numelui de creºtin“. ªi
iatã pe scurt ce a urmat... Petru, conform istoricului Eusebiu
de Cezareea, în cartea sa Istoria bisericeascã, a predicat
„între iudeii împrãºtiaþi prin Pont, Galatia, Bitinia, Capadocia ºi
Asia, iar la urmã a venit ºi la Roma, unde, la dorinþa lui, a fost
rãstignit cu capul în jos“. Sf.Andrei a vestit pe Hristos în pãrþile
M. Negre, fiind Apostolul românilor, în Grecia, ºi a murit la
Petra în Ahaia. Sf. Filip a luminat Frigiaîn Asia Micã ºi a murit
rãstignit la lerapolis. Sf. Vartolomeu a predicat în þãrile de la
rãsãrit ºi miazãzi de ludeea ºi apoi în Armenia. A fost jupuit de
viu ºi apoi i s-a tãiat capul. Sf. Matei a vestit în pãrþile de
miazãzi ale M.Caspice ºi a murit de sabie. Sf.Toma a ajuns
prin þãrile Pãrþilor pânã în India. A murit strãpuns de o lance.
Sf. Simon Zilotul a dus Evanghelia în Africa de miazãnoapte,
apoi în Persia. Se crede cã a fost tãiat în douã sau rãstignit...
Sf. luda Tadeu a propovãduit în ludeea ºi Arabia, în
Mesopotamia ºi Persia. A murit ca mucenic în Fenicia. Sf.
Matias a fãcut apostolatul în ludeea, apoi în sudul Mãrii
Caspice. A murit la Ierusalim, ucis cu pietre de iudei ºi tãiat
apoi cu sabia. Sf. lacob cel Bãtrân a murit tãindu-i-se capul în
anul 42 din porunca lui Irod Agripa. Sf. loan a suferit în timpul

DIN
REGISTRELE
STÃRII CIVILE
- mai 2009 -

CÃSÃTORII
1. Smaranda
2. Muºat Marian
Adrian ºi
Remus ºi Milea
Erculescu
Elena Alina
Mãdãlina Maria
Le urãm casã de piatrã!

împãratului
Domiþian (81-96
d.Hr.) când a fost
aruncat într-un
cazan cu untdelemn
clocotit. A scãpat nevãtãmat, a fost surghiunit
în insula Patmos. S-a sfârºit dupã moartea împãratului
Domiþian. Ca o prelungire a jertfei lui Hristos, sângele a
continuat sã curgã în toatã istoria bisericii, mai ales în
perioada primarã. Câteva exemple sunt cutremurãtoare...
Sf. Policarp a murit la 23 febr. 155 fiind ars pe rug în circul din
Smirna, cu ocazia sãrbãtorilor organizate de Filip, guvernatorul
Asiei proconsulare. Istoricul Eusebiu ne spune cã în timpul
persecuþiei lui Domiþian - anul 303 - se întâmplau urmãtoarele
„unul era bãtut ºi biciuit fãrã milã, altuia i se jupuia ori i se
despuia trupul în chinuri înspãimântãtoare cu cãngi de fier...“
Cei patruzeci de mucenici din oraºul Sevastia au suferit
martirajul în timpul împãratului Liciniu (307-323) fiind aruncaþi
într-un lac îngheþat. Istoricul Tacitus spune despre creºtini cã
erau îmbrãcaþi în piei de animale sãlbatice ºi sfâºiaþi de cãini,
unii rãstigniþi, alþii unºi cu rãºinã ºi arºi pe rug de vii, luminând
noaptea grãdinile lui Nero{54-68), care dãdea spectacole de
curse. Cazurile ar putea continua... De aceea Biserica a
consacrat luna aceasta o „Duminicã a tuturor sfinþilor“ în
amintirea celor care s-au jertfit pentru Hristos. ªi sã nu uitãm
un lucru. Existã ºi o Duminicã - 21 iunie - în amintirea sfinþilor
români. Pãmântul acesta românesc este plin de sfinþi ºi de
sfinte moaºte. Nu putem sã nu amintim aici de sfinþii mucenici
Epictet preotul ºi Astion monahul care au murit decapitaþi la 8
iulie 290 în cetatea Halmyris, astãzi Dunavãþ, Tulcea. De
sfântul mucenic Efrem, episcop de Tomis, începutul. De sf.
mucenici Zotic, Atal, Camasie, Filip, martirizaþi la 4 iulie 305 ºi
descoperiþi la 21 sept.1971, eveniment unic în ortodoxie,
nemaiexistând un asemenea caz în nici o þarã creºtinã.
Moaºtele lor se aflã la mãnãstirea Cocoº. Spaþiul nu ne
îngãduie sã trecem în revistã toþi sfinþii care au moaºte în
România. Nu putem sã trecem însã peste faptul canonizãrii
marelui Voievod ªtefan cel Mare ºi Sfânt (1992), Sfântul Daniil
Sihastru, Sf. loan lacob de la Neamþ, descoperit în anul 1980
în pustia Hozeva din Þara Sfântã. Special am lãsat la urmã pe
sf. Martiri Brâncoveni. în toatã istoria lumii nu a existat un caz
similar ca al Brâncovenilor. Sã fii domnitor, sã ai atât de multe
lucruri ºi sã renunþi la tot în favoarea credinþei în Hristos... e
incredibil, dar adevãrat! latã cum a consemnat Antonio Mãria
Del Chiaro, secretarul lui Brâncoveanu ultimele cuvinte ale lui
Constantin cãtre fiii sãi: Fiii mei, fiþi curajoºii. Am pierdut tot ce
am avut în aceastã lume - cel puþin sã ne salvãm sufletul, sã
ne spãlãm pãcatele cu sângele nostru. Aºa au murit
Brâncovenii: Constantin fiu, ªtefan fiu, Radu fiu, Mateiaº, fiul
cel mic, Enache Vãcãrescu, sfetnic, Constantin domnitorul, la
15 August 1714.
Mai mult ca oricând, astãzi, într-o lume zbuciumatã,
dezbinatã, fãrã iubire ºi fãrã credinþã avem nevoie de repere
morale. Ele existã ºi aºteaptã sã fie urmate. Deasupra tuturor,
desigur, se aflã MARELE HRISTOS ! Sã fie lãudat!

Preot Paroh
Didoaca-D
Dojana Vasile

DECESE
1. Ioan Ioan
2. Toader Elisabeta
3. Stroe Nicoleta
4. Oprea Haralambie

5. Niþã Ana
6. Ciocãnitu Spiridon
7. Drãghici Ionuþ
8 Toader Nicolae

Dumnezeu sã-ii odiihneascã!
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DEZASTRUL UNOR FAMILII
DIN GEMENEA VINE TOCMAI
DE LA CURTEA EUROPEANÃ
A DREPTURILOR OMULUI
Destinul a 5 familii din
Gemenea Brãtuleºti ºi Onceºti este
pecetluit acum de o hotãrâre a Curþii
Europene a Drepturilor Omului,
pronunþatã la data de 2 decembrie
2008 în „Cauza Giuglan ºi alþii
împotriva României“, hotãrâre care,
de la data de 31.03.2009, de când a
fost comuniocatã în limba francezã
de cãtre Ministerul Afacerilor Externe
Comisiei Locale de Fond Funciar
Voineºti, a zdruncinat liniºtea acestor
familii, creând convulsii sociale, iar
executarea ei dovedind încã o datã
cât este de încrâncenatã lupta pentru
adevãr ºi dreptate dintre puterea legii
ºi cea a sufletului. Prin aceastã
hotãrâre, Statul Român este obligat
sã restituie în mod efectiv numiþilor
Giuglan Daniel, Giuglan Ion Toma,
Nicolau Maria ºi Iliescu Florica
terenurile precizate în Sentinþa Civilã
10882 din 23.02.1992, pronunþatã de
Judecãtoria Târgoviºte, definitivã ºi
irevocabilã, care nu le-au fost restituite
pãrþilor interesate ºi sã le elibereze
titlurile de proprietate aferente, precum
ºi titlul pentru parcela de 11485 mp în
cel mult trei luni de la rãmânerea
definitivã a hotãrârii, în caz de
neexecutare Statul trebuie sã le
plãteascã în solidar reclamanþilor
suma de 75.000 euro. Astfel, potrivit
raportului de expertizã în cauzã, în
afara celor 11485 mp restituiþi deja
prin Decizia Civilã 471/ 2007,
pronunþatã de Curtea de Apel Ploieºti
ºi executatã de cãtre executor judecãtoresc Deaconescu Adrian, care a
dislocat alte patru familii cu
gospodãrii, suprafaþa nerestituitã este
de 6776 mp, teren în zona intravilanã
(din care circa 1000 mp curþiconstrucþii ºi 5776 mp teren livadã) ºi
27080 mp teren cu livezi ºi fâneaþã în
zona extravilanã, situate în satul
Gemenea. Aceste suprafeþe se aflã
acum în posesia urmãtoarelor familii:
Cuþoiu I Veronica ºi fiul sãu, Cuþoiu
Marius, Radu I. Veronica ºi Radu
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Vasile, Mateescu Dan, Mateescu
Victor ºi mateescu Livia Cristina,
moºtenitorii defunctului Þârcovnicu
Iosif din malu cu Flori, ºi Þuþuianu
Natalia, Þuþuianu Nicolae, Þuþuianu
Vasile ºi Sasu Cornelia. Aceºtia au
dobândit terenurile în litigiu în urma
operaþiunilor de comasare ºi schimb,
efectuate de regimul comunist în anii
1950-1960, în schimbul terenuriloe
proprietatea lor de care au fost
deposedaþi la acea vreme pentru
diferitele forme de organizare în
agriculturã (GAS Lãicãi, ICH Voineºti),
primind în schimb suprafeþele de teren
de la autorii moºtenitorilor Giuglan,
trecute în proprietatea statului. Care
este vina acestor cetãþeni, dobânditori
de bunã credinþã de peste 30 de ani,
timp în care s-au considerat
proprietarii terenurilor, astfel cã pe
aceste suprafeþe ºi-au edificat
construcþii, gospodãrii-case de locuit
de 600 mp, de 60 mp (cu autorizaþii
de construire din anul 1960), anexe
gospodãreºti, magazii ºi au înfiinþat
plantaþii pomicole noi? Ei au fost
victime ale regimului comunist, în
sensul transferãrii proprietãþii lor, ale
emiterii unor acte de schimb viciate ca
formã ºi fond, care nu le-au conferit
dreptul de a se apãra. Cunoaºtem
faptul cã Voineºti a fost o zonã
necooperativizatã, o zonã în care
industria nu s-a putut dezvolta, iar
singura ocupaþie a locuitorilor comunei
nu a fost decât pomicultura. Aceste
familii ºi-au asigurat traiul numai prin
munã în plantaþiile pomicole înfiinþate
de dumnealor, pe care, pe parcursul
anilor, le-au îngrijit exemplar, cu mari
sacrificii din punct de vedere al
tehnologiei, cât ºi al resurselor
financiare. Pe aceste terenuri ºi-au
edificat încã din 1960 gospodãrii pe
care acum oare ar trebui sã le
pãrãseascã? Executarea hotãrârii
CEDO pentru aceste familii ar
însemna o a doua deposedare de pe
pãmânturile lor, ceea ce considerãm

cã în noul stat democratic România nu
ar mai putea fi cu putinþã, pentru cã la
nivelul comunei Voineºti am crea un
conflict social de mari proporþii, ceea
ce ar genera urã ºi duºmãnie pentru
tot restul vieþii. Aceste familii nu
realizeazã venituri decât din
exploatarea surselor proprii - terenuri
ºi gospodãrii - nefiind încadrate în
muncã, nebeneficiind de pensii sau
ajutoare sociale ºi având în întreþinere
chiar ºi persoane cu handicap
(Mateescu Livia Cristina, Þuþuianu
Natalia, Sasu Cornelia). Oare, dupã
ce timp de 15 ani au fost purtaþi prin
instanþele judecãtoreºti din þarã pentru
a-ºi apãra drepturile, acum sunt lezaþi
în drepturile lor constituþionale? Sau,
poate, vor fi nevoiþi sã promoveze ei
înºiºi o acþiune la Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului, unde sã le fie
ascultate necazurile! În calitate de
primar ºi preºedinte al Comisiei
Locale de FGond Funciar, în decursul
ultimelor trei luni, am depus toate
diligenþele la instituþiile abilitate ale
statului, Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Finanþelor Publice, Instituþia
Prefectului Dâmboviþa, pentru
soluþionarea acestui caz, aflându-mã
în imposibilitatea delimitãrii ºi punerii
în poisesie efectivã a terenurilor
precizate mai sus, pe care se
regãsesc gospodãriile acestor familii.
Am considerat cã acordarea
despãgubirilor înscrise în hotãrârea
CEDO ar fi fost o soluþie beneficã
tuturor pãrþilor. Consider cã nu este
vorba nici de rea credinþã ºi nici de
neglijenþã, dar, oare, aceºti oameni, în
baza jurãmântului meu de credinþã pe
care l-am dat la investirea în funcþia
de primar al comunei Voineºti, cum
mã vor privi de acum înainte?

Sandu Gabriel Dãnuþ,
primar al tuturor cetãþenilor
comunei Voineºti

