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Comuna V oineºti r ezistã
crizei e conomice
A mai trecut un an. Dificil.
ªi pentru noi, administraþia
localã, ºi pentru dumneavoastrã. Dar, am reuºit sã depãºim
onorabil problemele cauzate
de tranziþia care nu se mai
încheie, de criza economicã,
de birocraþie ºi alte tare ale
societãþii.

Obiectivele pe care ni le-am
propus, în mare parte, au fost
realizate. Altele aºteaptã la
rând, iar aºteptarea nu este
cauzatã de noi, edilii comunei
Voineºti, ci de cãile
întortocheate ale procedurilor
care trebuie urmate.
Am cãutat în acest an, care

mai are doar câteva fire de
nisip în clepsidra timpului, sã
îmbunãtãþim comunicarea cu
dumneavoastrã, sã devenim ºi
mai transparenþi, limpezi,
mereu în prizã pentru a
rãspunde solicitãrilor, pentru a
face faþã situaþiilor limitã.
Continuare în pagina 2
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Comuna Voineºti rezistã
crizei economice
Continuare din pagina 1
Anul 2012 se anunþã a fi la fel
de dificil ca 2011. Va fi un an
de convulsii ºi tensiuni socioeconomice pe întreg mapamondul. Suntem ºi noi prinºi
de val, dar, cu siguranþã, vom
rezista. De felul nostru suntem
luptãtori. Nu putem sta cu
mâinile în sân. Rolul nostru, al
autoritãþii locale, este acela de
a cãuta soluþii, oportunitãþi de
a depãºi greutãþile de zi cu zi.
Mergem mai departe. Cu

bune ºi cu rele. Împreunã,
vom putea face din Voineºti o
comunã care sã simtã mai
puþin ravagiile vremurilor pe
care le trãim.
Acestea fiind spuse, vã
doresc “Crãciun fericit” ºi un
an nou aºa cum numai
sufletele dumneavoastrã pot
sã spere.

Primarul dumneavoastrã,
Dãnuþ Gabriel Sandu

VÂND autoutilitarã Mercedes Vito - 5 locuri, nerulatã în România. Motor 2.200 cmc.
An fabricaþie 2000. Închidere centralizatã. Taxã de înmatriculare 230 Euro.
Tel. 0766 684 350. Ionuþ.

D’ale gemenenilor...

Vine, vine Moº Crãciun...
Se pare cã ºi iarna
este lovitã de crizã, îºi
economiseºte zãpada pentru
anul viitor când recesiunea
ne va lovi din nou . Nu a auzit
însã, cã pe meleagurile
mioritice lucrurile stau altfel.
Aici oamenii sunt îndurãtori;
au fãcut sacrificii ºi au
aºteptat minuni; ºi în sfârºit
s-au împlinit. Am scãpat de
crizã ºi în 2012 ne va fi bine
ºi le vom face nemþilor,
francezilor ºi altora ca ei în
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necaz ºi-i vom aºtepta”la
cules de mere”.
Ho!Ho!Ho!... Vine Moº
Crãciun...
Pe toþi aceºtia îi
anunþãm cã noi avem o
regulã: „Servicii! Talente!
Merit! Aºi! Fac parte dintr-o
ºleatha ºi atât!”... va fi greu
sã-i învãþãm, dar vom
persevera mai ales cã la anul
care vine ne aºteaptã numai

bine.
Pan’ la anu dragi gospodari
Scotociþi-v
vã de bani
ªi cu ultima putere
Mai vindeþi niºte mere
Ca sã luaþi pentru copii
Dulciuri ºi jucarii
Cãci la anu nu se ºtie...
Ce-o
o sã fie, cin’ sã vie...
La anu ºi la mulþi ani!

Prof. Mãnescu Elena
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Spiritul sãrbãtorilor de iarnã
„Deschide u ºa c reºtine”
Vechi datini româneºti ne ajutã în
fiecare an sã simþim si sã trãim
atmosfera plinã de cãldurã ºi veselie
a sãrbãtorilor de iarnã, Sfântul
Nicolae, Naºterea Domnului, Anul
Nou, ºi Boboteaza.
Din punct de vedere al trãirii spirituale ºi materiale locul cel mai
important il are Naºterea Domnului Crãciunul, care este o sãrbãtoare
foarte importanta pentru creºtini:
este sãrbãtoarea Naºterii Fiului lui
Dumnezeu, timp al bucuriilor, al pãcii
si al liniºtei sufleteºti.
Fiul Domnului, Mesia, Cel nãscut în
ieslea din Bethleem este trimis pe
pãmânt sã ajute oamenii sã devinã
mai buni, mai credincioºi, mai
îngãduitori. Este o perioadã în care
primim ºi dãruim multã iubire si
cãldurã sufleteasca. Acest lucru se
remarcã si în entuziasmul cu care
se fac pregãtirile pentru aceastã
sãrbãtoare. Timp de patruzeci de
zile înainte de aceasta sãrbãtoare
creºtinii respectã postul Crãciunului,
când nu mãnâncã carne sau
produse lactate pregãtindu-se astfel
pentru a sãrbãtori. Pregãtirea
mâncãrurilor capãtã dimensiunile
unui ritual strãvechi. Mâncãrurile
tradiþionale: cârna?ii, toba, rãciturile,
sarmalele, friptura de porc, ºi
nelipsitul cozonac vor trona pe masa
de Crãciun, fiind la loc de cinste
alãturi de vinul roºu cinstit de toatã
lumea.
Unul din momentele cele mai importante ale serii de Ajun, îl constituie
împodobirea bradului de Crãciun, la
care se obiºnuieºte sã participe toþi
membri familiei. În timpul nopþii, Moº
Crãciun va aluneca prin horn ºi va
lãsa cadouri pentru toatã lumea în
ciorapi sau sub brad.
Colindul este una din cele mai

cunoscute datini de iarnã. Cete de
colindãtori formate din copii ºi tineri
umblã din casã în casã, aducând
urãri de sãnãtate, fericire si belºug
gospodarilor care sunt colindaþi.
Colindele lor degajã atmosfera de
sãrbãtoare si buna dispoziþie cu care
toþi creºtinii întâmpinã sãrbãtorile de
iarnã.
Astfel, vestea Naºterii Mântuitorului
este rãspânditã an de an de
colindele care intrã în fiecare casã
prin intermediul colindãtorilor,
aceºtia fiind rãsplãtiþi de gazde cu
mere, nuci, colaci, dulciuri ºi chiar
bani.
Amintirile sãrbãtorilor de Crãciun
din copilãrie, ne întristeazã uneori
pentru cã realizãm cã nu
putem da timpul
înapoi, dar este
minunat sã
primim în casele
noastre cu lacrimi de emoþie în
ochi, pe copii ºi
nepoþii noºtri
care ne ureazã
tot ce e mai
frumos si ne
încãlzesc
sufletele cu
veselia ºi
tinereþea lor.
Crãciunul este o
sãrbãtoare
sfântã care
aduce în
sufletele
oamenilor
luminã, bucurie
si speranþã. Sã
zâmbim mai
mult, sã fim mai
generoºi, sã
dãruim din suflet
o jucãrie, o
hãinuþã, ceva de
mâncare celor

dragi, dar sã nu-i uitam nici pe
sãrmani.
Dacã suntem conºtienþi de semnificaþia gesturilor pe care le facem de
Sãrbãtori, avem mai multe ºanse sã
intrãm în ceea ce se numeºte
„spiritul” Crãciunului. Ce avem de
fãcut? Sã înþelegem la ce foloseºte
evenimentul ºi sã încercam ca, prin
tot ceea ce facem, sã devenim mai
buni.
Deschideþi uºa si lãsaþi spiritul
sãrbãtorilor sã vã intre în
casã si în suflete!
Sãrbãtori f ericite!

Pr. paroh Savu - Manga
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Gânduri la sfârºit de an
Iatã-ne ajunºi la sfârºitul
anului 2011, mai bun pentru unii,
mai rãu pentru alþii, în funcþie de
planurile fãcute la început ºi
realizãrile avute peste an.
De aceastã datã nu am sã
mai fac, ca de obicei, referire la
activitãþile noastre din anul care se
încheie, misiunea rãmânând în
seama dumneavoastrã. Nu o sã mai
fac nici analiza realizãrilor vizavi de
îndatoririle noastre ale tuturor
cetãþenilor faþãp de comunitatea în
care trãim.
În fiecare numãr al Gazetei
de Voineºti am încercat sã vã
aducem rãspunsuri , sã vã þinem la
curent cu tot ce s-a mai întâmplat
nou în comuna noastrã considerând
cã transparenþa este o dovadã a
sinceritãþii ºi a seriozitãþii. Atinºi de
spiritul Sfintelor Sãrbãtori ale
Crãciunului dorim sã lãsãm la o
parte toate necazurile ºi sã privim
viitorul cu speranþã.
A sosit , aºadar, momentul
sã mulþumim tuturor celor care
ne-au fost alãturi ºi în acest an,
contribuind la bunul mers al
lucrurilor în comunitatea noastrã.
În primul rând dorim sã
mulþumim tuturor consilierilor locali,
pentru cã indiferent din ce partid
politic fac parte, au înþeles care
este menirea executivului ºi
legislativului local ºi cã toate
demersurile sunt într-un singur sens:
acela de a schimba în bine imaginea
localitãþii noastre .
Totodatã, mulþumim
funcþionarilor Primãriei Voineºti
pentru faptul cã au reuºit sã creeze
o strânsã legaturã între Primãrie ºi
dumneavoastrã cetãþenii, încercând
sã vã sprijine în rezolvarea pe cât
s-a putut a problemelor ce au þinut
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de administraþia
localã. Mulþumim
tuturor instituþiilor
care ne-au sprijinit
în bunul mers al
activitãþilor din
comunã, fiind mereu
alãturi de dumneavoastrã cetãþenii
comunei: medicilor
ºi personalului
Centrului de
Sãnãtate, medicilor
de familie, preoþilor
parohi din cele opt
biserici, tuturor
cadrelor didactice din unitãþile de
învãþãmânt din comunã, lucrãtorilor
secþiei 5 de Poliþie, în special
comandantului Uþã Gabriel pentru
colaborarea ireproºabilã, angajaþilor
subunitãþii ISU, medicului veterinar
Mândroiu Nicolae ºi echipei acestuia
. Tot aici mulþumim Asociaþiei
Pomicultorilor Dâmboviþeni ºi
consultanþilor de specialitate pentru
sprijinul acordat tuturor fermierilor
voineºteni în demersurile de
accesare a fondurilor europene
nerambursabile.
Þinem de asemenea sã
mulþumim tuturor societãþilor
comerciale care îºi desfãºoarã
activitatea pe raza comunei noastre,
agenþilor comerciali care sãptãmânal, indiferent de condiþii, dau viaþã
târgului sãptãmânal având un aport
considerabil la bugetul local. De
asemenea, aducem mulþumiri
firmelor cu care am colaborat pentru
executarea unor investiþii în comuna
noastrã: Viola SRL, Amiras SRL,
Lizardi SRL, Diexcon SRL, Limadi
SRL, Muntenia Construcþii SRL ºi
tuturor celorlalte care au înþeles cã
traversam o periadã de crizã ºi au
acþionat în consecinþã.
Mulþumim în mod special
persoanelor fãrã de care Gazeta de

Voineºti nu ar mai ajunge la timp în
casele dumneavoastrã: d-lui
Tãnãsescu Cristian, patronul firmei
Crist SRL, reprezentanþilor ziarului
Incomod –Adriana Rãceanu ºi Ion
Obãgilã ºi tuturor celor care în
fiecare lunã contribuie la crearea
acestei gazete.
Nu în ultimul rând, dorim sã
vã mulþumim dumneavoastrã locuitorilor comunei pentru buna colaborare ºi sã vã promitem cã vã vom fi
în continuare alãturi ºi, în ciuda
tuturor neajunsurilor de zi cu zi, vom
încerca în limita posibilitãþilor sã vã
sprijinim în tot ceea ce întreprindeþi.
Aºadar, stimaþi voineºteni, la ceas
de sãrbãtoare sã lãsãm la o parte
grijile ºi necazurile cotidiene ºi sã
încercãm sã fim mai buni, mai
toleranþi, mai generoºi fiindcã ceea
ce oferim aceea vom primi.
Nu-mi rãmâne decât sã sper
cã anul care o sã vinã ne va aduce
mult mai multe motive de bucurie ºi
sã vã doresc tuturor un Crãciun
fericit alãturi de cei dragi ºi La mulþi
ani !
Cu deosebitã consideraþie

Vicep
primar
Pop
pa Claud
diu
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Prof. dr. docent NICOLAE ªTEFAN,
simbol si speranþã pentru
Grupul ªcolar Agricol Voineºti
Motto:
„A scrie istoria,este o datorie pentru omenire, a o adapta cu ce ai aflat, e o
obligaþie pentru fiecare” (Nicolae Iorga)
„Þara are nevoie de oameni luminaþi, de oameni cu talent, de oameni fãrã preget
în muncã, de entuziaºti ai creaþiei” (Gheorghe Ionescu – ªiºeºti)
S-au împlinit 56 ani, de când
domnul prof.dr.docent Nicolae ªtefan,
actualmente membru titular al
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi
Silvice, preºedintele Secþiei de
Horticulturã ºi preºedinte de onoare a
Societãþii Romãne de Horticulturã, a
înfiinþat pe lângã S.C.D.P.Voineºti,
ªcoala Profesionalã Pomicolã în 1955,
care devine ªcoalã Tehnicã Horticolã
în 1962, Liceu Agricol cu profil Horticol
în 1966, Liceu Agroindustrial mai
târziu ºi Grup ªcolar Agricol dupã
1991.
Dupa 1990, Conducerea ºcolii
a hotarât diversificarea profilelor,
domeniilor ºi calificãrilor pe activitãþi
solicitate pe piaþa muncii, care
bineânþeles s-au abãtut de la tradiþia
liceului.Nu trebuie sã uitãm cã vocaþia
naturalã, tradiþia, prezentul si viitorul
acestei zone este cultura pomilor
fructiferi si mai ales al mãrului, astfel
încât trebuie regânditã structura
actualã a specializãrilor, iar
Horticultura ºi Protecþia plantelor
trebuie neapãrat sã reaparã în urmãtorii ani, ca specializãri de bazã în
ºcoala noastrã.
Voineºtiul, hãrãzit de
Dumnezeu ºi sfinþit de oameni harnici,
a fost bimecuvântat de-a lungul timpului ºi cinstim memoria tuturor
specialiºtilor de mare þinutã , cu
realizãri în cercetarea pomicolã
româneascã, cadrelor didactice,
personal administrativ, managerilor ºi
agenþilor economici, slujitori merituoºi
de la începuturi pânã astãzi, pentru
dragostea si pasiunea cu care au

format multe generaþii de profesioniºti,
oameni de nãdejde ai societãþii .
În semn de recunoºtinþã
pentru contribuþia deosebitã adusã de
cãtre distinsul Prof. Dr.Docent Nicolae
ªtefan, în dezvoltarea pomiculturii din
bazinul Damboviþa ºi a învãtãmântului
agricol, ca unul din principalii fondatori
ai ªcolii Horticole din Voineºti,
Primãria împreunã cu Personalul
didactic si Conducerea liceului, au luat
hotãrârea ca Grupul ªcolar Agricol sã
poartã sigla „Nicolae ªtefan”.
Reprezintã România timp de 40 de ani
în SISH, la FAO si CAER 1962/74, la
congrese si manifestãri ºtiinþifice internaþionale, este stegarul generaþiei sale
de agronomi si mai nou, coordonator
al lucrãrilor „Horticulura Romaniei de-a
lungul timpului”.
Aºteptãm ºi rugãm cu
aceastã ocazie, Primaria ºi organele
abilitate, sã finalizeze clãdirea ºcolii
noastre ºi sã aducã pe frontispiciu,
plinãtatea instituþiei Grup ªcolar
Agricol „Nicolae ªtefan”, dat fiind
faptul cã aprobãrile sunt finalizate din
2005, dupã Aniversarea a 50 de ani
de la înfiinþarea primei ªcoli Horticole.
.
Se spune în înþelepciunea
popularã „Faptele ce nu se scriu se
uitã”, aºadar urmãriþi realizarile omului
Nicolae ªtefan:
Nãscut la 18 decembrie 1923,
la Ploieºti, absolvent Cum laudae al
Facultãþii de Agronomie Bucureºti
(1948) a obþinut titlul de ing. agronom
ºi Candidat în ºtiinþe agricole al
Academiei Agricole K.A.Timiriazev –

Moscova (1949/52),devenind „doctor
in agronomie”cu teza „Înmulþirea
prunului pe rãdãcini proprii”
.Specializare un an in SUA,
Universitatea Californiei–Berkeley
(1964/65) .Titlul de „Doctor docent în
ºtiinþe” (1972), membru titular al ASAS
(din 1969), laureat al Academiei
Române cu premiul”Gheorghe Doja”
(1967) si conducãtor ºtiinþific de
doctoranzi (din 1972)
Ocupã importante funcþii de
conducere în aparatul administrativ, în
învãþãmânt si cercetare: Director al
Direcþiei pomiculturã si viticulturã din
MA si locþiitor al ICHV BucureºtiBãneasa (1957/62); vicepreºedinte al
CSA (1962/65); ºeful departamentului
pentru valorificarea legumelor si
fructelor (1965/69); prim adjunct al
ministrului agriculturii ºi silviculturii
(1969/74); prim adjunct al ministrului
comerþului exterior al cooperãrii
economice internaþionale (1975/78);
ambasador al Romaniei în
Iran,Avganistan si Oman (1878/86);
adjunct al ministrului industriei
alimentare(1986/89); ministru al
agriculturii si alimentaþiei(1990); director general adjunct al SC Agroexport
ESA (1993/2002):preºedinte al secþiei
de horticulturã din ASAS (1990/97) si
(2003/08); vicepreºedinte al ASAS
(1997/2001); profesor de pomiculturã
în învãþãmântul superior agricol
(1953/2002); conducãtor ºtiinþific a 31
de doctoranzi (din 1972).

Continuare în pagina 6
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Prof. dr. docent NICOLAE ªTEFAN,
simbol s i s peranþã p entru
Grupul ª colar A gricol V oineºti
]Cu nivel înalt de pregatire profesionalã are iniþiative ºi realizãri
deosebite în toate funcþiile obþinute:
modernizarea pomiculturii ºi viticulturii
prin transpunerea în practicã a zonãrii
ºi micro zonãrii soiurilor;introducerea
sistemelor de livezi intensive si superintensive (piersicãriile din Dobrogea,
livezile de mãr de pe Valea
Dâmboviþei); organizarea DVLF si a
reþelei de ILF-uri pentru contractarea
si desfacerea legumelor si fructelor
(inclusivã a depozitelor de pãstrare;
extinderea relaþiilor tehnico ºtiinþifice si
economice internaþionale;organizarea
institutelor de cercetãri horti-viticule si
de valorificare a legumelor ºi fructelor
(inclusiv reþeaua de staþiuni experimentale); iniþierea unor legi si regulamente privind progresul în agriculturã
(Legea fondului funciar nr.18/1991,
Legea arendãrii nr 16/1994 etc.).

]Ca profesor ºi om de ºtiinþã,
contribuie la formarea cadrelor tehnice
ºi a cercetãrilor în domeniul pomiculturii, inclusiv la pregãtirea superioarã a
lor prin doctorat.neobosit ,scriitor de
literaturã tehnico-ºtiinþificã ºi de propagare a noului prin revista ,,Grãdina,
Via, Livada”, ca responsabil al
Colegiului de Redacþie (1953/70), prin
Lucrãrile ºtinþifice ale institutelor ICHV
ºi ICPVLF în care a fost implicat ,prin
colectivele de coordonare si redactare
în care a activat (Pomologia RSR în 8
volume).Publicã singur sau în colaborare : îndrumãtorul pomiculturii(1960 si
1972), Pepiniera de pomi(1960 si
1964), Pomicultura specialã(1961)
aspecte din legumiculturã SUA (1967),
Agrotehnicã ºi Horticulturã (curs 1968)
etc.
Reprezintã România timp de
40 de ani în SISH, la FAO si CAER

Fii p recaut.
Hoþii n u d orm
Dragii mei, ne apropiem de sfârºitul unui an în care
fiecare dintre noi am avut ºi bune ºi rele . Îmi doresc ca acest
sfârºit de an ºi începutul anului nou sã vã gãseascã fericiþi ºi
sãnãtoºi ºi niciunul dintre dumneavostrã sã nu fie nevoit sã
apeleze la serviciile nostre, în sensul de a fi victima vreunei
infracþiuni .
În aceastã perioadã desfãºurãm activitãþi de prevenire în
cadrul campaniei “Fii precaut, hoþii nu dorm” tocmai pentru a
sensibiliza cetãþenii, pentru a-ºi lua toate mãsurile necesare în
vederea asigurãrii bunurilor ºi a nu cadea victimã persoanelor
cu activitãþi infracþionale .
Tot în aceastã perioadã, vã rog sã consumaþi alcool cu
modaraþie, ºtiind cã este principalul factor în producerea unor
conflicte, sã nu conduceþi autoturisme sub influenþa alcoolului .
În final, vã doresc sã aveþi un an mai bun ºi multã sãnãtate .
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ªeful Sectiei 5, Poliþie Ruralã Voineºti,
Inspector de poliþie
Uþã Nicolae Gabriel

1962/74, la congrese si manifestãri
ºtiinþifice internaþionale ,este stegarul
generaþiei sale de agronomi si mai
nou, coordonator al lucrãrilor
„Horticulura României de-a lungul
impului”.
Pentru sprijinul nepreþuit ºi
constant, în numele tuturor celor care
l-au cunoscut, îi aducem omagiul si
respectul nostru, dorindu-i sãnãtate ºi
putere de muncã, viaþã lungã ºi bucuria de a vedea scris pe frontispiciu
ºcolii, Grup ªcolar Agricol „Nicolae
ªtefan.”
La mulþi ani domnule profesor,
aºteptãm ca Primaria Voineºti sã vã
ofere diploma de „Cetãþean de onoare
al comunei”. Dumnezeu sã vã binecuvânteze.

Dr. ing. Prof. Andreescu Lucica

IMPORTANT PENTRU
SÃNATATEA DUMNEAVOASTRÃ
CENTRUL MEDICAL “CAROL
DAVILA”
Vã reamintim cã din luna august 2011
funcþioneazã, în incinta Centrului de Sãnãtate
Voineºti, Laboratorul de Analize Medicale al Centrului
Medical Carol Davila - Târgoviºte .
Aici pot fi efectuate paneluri complete de
analize medicale de laborator din domeniile
microbiologie (bacteriologie, parazitologie, culturi
microbiene) hematologie, hemostazã, coagulometrie,
biochimie.
Analizele medicale pot fi efectuate în baza
biletului de trimitere, emis de medicul de familie, sau
la cerere.
Nu uitaþi sã apelaþi la serviciile celui mai
performant laborator privat din judeþul Dâmboviþa.
Programul de recoltare este de luni pânã
vineri, între orele 7.30-10.30.
Programãrile se pot face la telefoanele:
0245210523 / 0728305156 / 0728305154.
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POVESTI DESPRE NOI ªI VOI (NEªTI)
În acest numar din decembrie
poveºtile voastre gazduiesc ºi câteva
cântece ºi poezii tradiþionale. De ce?
Pentru cã ultima lunã a bãtrânului an
e o continuã sãrbãtoare – e bogatã în
daruri ºi plinã de bucurie. Decembrie
debuteazã cu sãrbãtoarea noastrã
naþionalã ºi continuã cu alte zile în
care veselia, darurile ºi tradiþiile se þin
lanþ. Moº Nicolae umple ghetuþele
copiilor cu dulciuri (dar câteodatã mai
pune ºi câte-o nuieluºã, aºa drept
bau-bau). Moº Crãciun îl urmeazã,
merge mai greu, vine mai de departe
ºi are un sac mult mai mare. De
altfel, Crãciunul este cea mai veselã ºi
mai fericitã sãrbãtoare a anului.
Naºterea Domnului Iisus Hristos e
prilej de bucurie pretutindeni. La noi
de exemplu, se pãstreazã din
vechime obiceiuri nenumarate care

ne umplu sufletele de încântare. Când
gospodarii noºtri taie porcul se
cinstesc cu þuicã fiartã ºi ºorici, în timp
ce în ceaun se fragezeºte, la foc
domol, carnea proaspatã. Gospodina
rãstoarnã pe masã o mamãligã
fiebinte, mare ºi galbenã ca o gutuie
uriaºã. Copiii colindã prin sat organizaþi în cete ºi, dupã ce se întorc
acasã, îºi numarã covrigii. În acest
timp, în case, în magazine, în sate ºi
oraºe, peste tot rãsunã colindele…
„Domn Domn sã înãlþãm” sau
„Deschide uºa, creºtine”.
Peste câteva zile, la trecerea dintre
ani vor rãsuna Sorcova ºi Pluguºorul.
Cu gândul la toate acestea, vã urez
Sãrbãtori Fericite!
LA MULÞI ANI!

STARE
CIVILÃ
18.11.2011 - 15.12.2011

DECESE
1. Draguº Maria
2. Duþã Gabriela
Dumnezeu s ã-ii
odii hneascã!

Prof. Elena Pãdure

ªCOALA ªI ELEVII ªCOLII DE AZI!
In fiecare zi , trec cu emotie
pragul scolii .Sunt profesor de 18 ani
,dar nicio zi nu a semãnat cu alta
.Matematica nu am predat-o niciodata la fel .Fiecare copil m-a inspirat,
in special cei cu dragoste pentru
acest obiect ,,greu de inteles,, .
Va fac cunostinta cu cativa
copii minunati din scoala noastra,
cu care am pornit la drum acum un
an de zile. Am vrut ca impreuna sa
descoperim tainele matematicii si

am mers in competitii , pentru a ne
masura fortele . In luna octombrie
am participat la concursul national
de matematica ,,Euclid,, unde am
obtinut rezultate bune , intre 54 si 72
de puncte .Am castigat incredere in
noi , am muncit mai mult ,iar in
luna noiembrie am participat in
numar si mai mare la concursul
national de matematica ,,Lumina
Math,-un concurs special, cu reguli
noi ,dar aceeasi matematica.
Orice noua provocare este

un nou inceput si impreuna vom
ajunge fiecare unde ne dorim .Urez
succes pe mai departe elevilor mei
si stiu ca intr-o buna zi unii ma vor
depasi in intelegerea tainelor
matematicii. Multumiri domnului primar care ne este alaturi de fiecare
data cand ii cerem ajutorul !
Succes pe mai departe
tuturor elevilor!

Profesor de matematiica
Voiiculescu Liliiana

ELEVII ÎN CONCURSURI ªCOLARE
Elevii care s-au remarcat in
concursuri scolare – semestrul
întâi 2011/1012

Ungureanu Diana
Savu Oana
Buflea Simona

Treica Betina

Clasa a-V
V-a
a

Clasa a VII –a

Ciomag Ioana Diana
Bratu Alexandru Devid
Marin Elena Laura

Savu Ancuta
Savu Andreea
Vasile Alexandru

Matei Bianca
Mihai Denisa
Radulescu Petrut
Dinca Simona
Barbu Laurentiu

Clasa aVIII-a
a
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Dacã uitãm trecutul
nu vom avea viitor
,,Este necesar sã nu se uite cã
vocaþiia naturalã, tradiiþiia,
prezentul ºi viitorul acesteii zone
este cultura pomiilor fructiiferii” Profesor Doctor Docent Nicolae
Stefan
Este incontestabil cã
pomicultura româneascã trece în
prezent printr-o perioadã de declin
dramatic . Vedem plantaþii lãsate în
pãrãsire , sau care au fost
dezrãdacinate, pentru cã noii proprietari nu au fost conºtienþi de
potenþialul productiv al acestora, sau
nu au dispus de mijloace financiare.
În anii 80 livezile intensive
ale României atingeau dimensiunea
de 50.000 hectare care produceau
fructe de calitate.
Pânã sã se ajungã la
rezultatele exceptionale, au fost zeci
de ani de muncã.
La Staþiunea de Cercetãri
din Voineºti s-a format în anii 60 un
nucleu de cercetatori în frunte cu
Nicolae ªtefan, Ilariu Isac, Aurel
Suþa, Gheorghe Moruju, Tudosescu
Oprea, Mateescu Nicolae, Nica
Stelian ºi mulþi alþii, care au pus
bazele pomiculturii româneºti.
Obiectivele acestora au fost

creearea ºi promovarea în culturã
unor sortimente valoroase, adaptate
la condiþiile locale, practicarea unor
tehnologii moderne.
Aceºti oameni minunaþi
ºi-au dedicat întreaga activitate,
fãcând din zona pomicolã Voineºti
un adevãrat brand naþional.
Fãrã Staþiunea Pomicolã,
Valea Dâmboviþei ar fi rãmas o vale
anonimã, iar locuitorii ei ar fi rãmas
niºte agricultori de subzistenþã.
Arhitecþii pomiculturii din
zonã au ºtiut cã rezultatele vor veni
doar prin ridicarea nivelului de
cunoºtinþe profesionale ale
localnicilor.
Domnul Nicolae ªtefan a
propus, în anul 1955, conducerii
Ministerului Agriculturii sã aprobe
înfiinþarea la Voineºti a unei ªcoli
Profesionale Pomicole, sub
patronajul Staþiunii Experimentale
din Voineºti. Primele cadre didactice
pentru disciplinele de specialitate au
fost alese dintre cercetatorii
Staþiunii.
Aceastã simbiozã între
cercetare, învãþãmânt ºi producþie a
dus la evoluþia spectaculoasã a
pomiculturii pe Valea Dâmboviþei ºi
la transformarea unor cultivatori de

cerale în cei mai vestiþi pomicultori
ai þãrii.
Am privit în trecut ca sã
înþelegem cã viitorul nu este posibil
fãrã cercetare ºi învãþãmânt.
Învãþãmântul creeazã
specialiºti, iar cercetarea creazã
cunoaºtere. Aceste elemente sunt
baza unor agriculturi performante ,
iar fãrã ele, agricultura este
condamnatã la privitivism.
Domnul Ilariu Isac ne-a
arãtat cã nu a renunþat la speranþã
ºi a înfiinþat Societatea Naþionalã a
Pomicultorilor din România, oferind
o ºansã de frânare a distrugerii
pomiculturii româneºti.
Pasiunea ºi dragostea
pentru pomiculturã a personalitãþilor
care au marcat existenþa noastrã,
trebuie sã ne rãmânã vie în
conºtiinþã ºi sã ne facã responsabili
pentru a continua ceea ce ne-au
lãsat. Îi asigurãm cã existã mulþi
specialiºti ºi agricultori care aºteaptã
relansarea agriculturii româneºti.
Pentru tot ce ne-au dat, le
mulþumim.

Prof.Ing
g. Tiþa Iuliia
GR.SC. Agriicol Voiineºtii

e-m
mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web: www.primarievoinesti.ro
INFORMAÞII UTILE
telefoane:
0723 142 661 – Primar
0723 142 662 – Viceprimar
0245 679 324 – Primãrie-rrelaþii cu publicul
0245 679 450 – Fax
Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
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Nu ezitati sã ne contactaþi pentru rezolvarea
oricãrei probleme legate de administraþia localã.
Pentru anunþuri publicitare gratuite în Gazeta de
Voineºti ne puteþi contacta la unul din numerele de
telefon de mai sus.

Suntem aici pentru dumneavoastrã!

