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Reabilitarea, restaurarea ºi valorificarea turisticã
a b isericii d in l emn „ Duminica t uturor s finþilor“
ºi „ Sf. l oan“, m odernizarea º i c rearea
infrastructurii º i a u tilitãþilor c onexe,
comuna V oineºti, j udeþul D âmboviþa
Unitatea Administrativ
Teritorialã Comuna Voineºti, judeþul
Dâmboviþa a demarat în luna mai
2012 , implementarea proiectului:
„Reabilitarea, restaurarea ºi valorificarea turisticã a bisericii din lemn
„Duminica tuturor sfinþilor“ ºi “Sf.
loan“, modernizarea ºi crearea
infrastructurii a unitãþilor conexe,
comuna Voineºti, Judeþul
Dâmboviþa, proiect cod SMIS 14689,
finanþat de Uniunea Europeanã prin
programul Operaþional Regional
2007- 2013, axa prioritarã 5“Dezvoltarea durabilã ºi promovarea
turismului”, Domeniul major de intervenþie „5,1- Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului
cultural, precum ºi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în
cadrul contractului de finanþare cu
numãrul 3054/10.05.2012.
Valoarea totalã a proiectului
este de 4.159.837,16 lei, din care
asistenþã financiarã nerambursabilã
în valoare de 3.133.354, 80 lei.
Contribuþia Uniunii Europene este
2.831.612,73 Lei, contribuþia
Guvernului României 239.074,97 Lei
iar contribuþia Beneficiarului este de
62.667,10 Lei
Autoritatea de Management
pentru Programul Operaþional
Regiornal 2007-2013 este Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului,

iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui
program în Regiunea de Dezvoltare
Sud Muntenia este Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia.
Obiectivul principal al acestui proiect
îl constituie reabilitarea, restaurarea
ºi valorificarea turisticã a Bisericii din
lemn „Duminica tuturor sfinþilor“„Sf.
loan„ din satul Onceºti precum ºi
modernizarea ºi crearea utilitãþior
conexe acestui obiectiv monument
istoric categorie A, în scopul
transformãrii comunei Voinesti
într-un obiectiv turistic atât pentru
locuitorii ºi agenþii economici din
zonã cât ºi pentru potenþialii
locuitori, investitori dar mai ales
turiºtii români ºi strãini. Proiectul
vizeazã restaurarea monumentului
istoric clasa A ºi crearea utilitãþior
conexe, modernizarea drumului
comunal, care face legãturã
monumentului Istoric cu drumul
judeþean DJ 702 B precum ºi
crearea a 7 noi locuri de muncã.
Perioada de implementare a
proiectului este de 16 luni.
Investiþia p ropusã p rin
proiect u rmãreºte e fectiv
urmãtoarele o biective:
- stoparea degradãrii bisericii de
lemn „Duminica tuturor sfinþilor“, „Sf.
loan“;

- consolidarea ºi restaurarea
acesteia, prin lucrãri specifice;
- racordarea bisericii la reþeaua de
alimentare cu energie electricã;
- modernizarea unui segment de
drum comunal, DC 90, ce face
legãtura între biserica ºi DN 72A, pe
o lungime de 1,185km;
- amenajarea de ºanþuri în paralel
cu drumul modernizat pe o lungime
de 2,370km;
- construirea a trei podeþe peste
pârâul ce se intersecteazã cu DC
90;
- realizarea de alei pietonale în
incinta curþii bisericii în lungime de
175ml.;
- împrejmuirea curþii bisericii pe o
lungime de 593ml.
- realizarea unei parcãri în exteriorul curþii bisericii, ce va avea o
capacitate de 9 locuri;
- construirea unui punct de informare turisticã ce va cuprinde în
incinta sa grupurile sanitare.
De asemenea, prin proiect
se urmãreºte introducerea Bisericii
de lemn „Duminica tuturor sfinþilor,
„Sf. loan“ în circuitul turistic intern ºi
internaþional;

Primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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O replicã dintr-un film
celebru spunea: ,,Nu te întreba ce
poate face þara ta pentru tine,
gândeºte-te mai întâi ce poþi face tu
pentru ea”. Pentru cã, de obicei, ne
gândim mai întâi la foloasele noastre
personale iar mai apoi la cei din jur.
Atâta vreme cât suntem simple
persoane faptele noastre nu au
mare impact asupra celor din jur, dar
odatã ajunºi persoane publice
atitudinea chiar conteazã. ªi, mai
spune o vorba înþeleaptã, din
bãtrâni, cã atunci când eºti în „noroi”
pânã la gât nu trebuie sã mai faci
valuri. Deºi, se vor gãsi ºi persoane
care sã ne critice, vom aduce în
prim plan faptele unei persoane
publice care nu fac deloc cinste
statutului de ales local, ba
dimpotrivã.
Pripãºit de doar câþiva ani
în comuna noastrã, omul nostru
(vrem-nu vrem acum este al nostru)
nu înþelege ºi nu poate în ruptul
capului sã se adapteze vieþii de
cetãþean al comunei Voineºti.
„Stabilit” într-un chioºc tip Aprozar,
care a devenit pe rând casã de
locuit, centru colectare fructe pentru
industrie, magazin cu de toate, sediu
de partid, sediu de campanie
electoralã, cu toaleta ºi haznaua
prin vecini, s-a extins uºor-uºor
acaparând cu japca pãmânt, încã
jumãtate din ceea ce a cumpãrat.
Cã deh, dacã e la discreþie de ce sã
nu profite de ocazie… Deºi trebuia
ºtiut de la bun început, din primii
ºapte ani de viaþã, ca orice lucru pe
care nu l-ai plãtit ºi þi-l însuºeºti nu
se poate numi decât cã l-ai furat.
La un moment dat i s-a
atras atenþia asupra acestui fapt ºi
de atunci a pornit rãzboiul personal,
de apãrare a ceea ce „a dobândit”.
De 3 ani a început o luptã cu
Primãria Voineºti ºi implicit cu
dumneavoastrã, cetãþenii acestei
comune, aproape un sfert din
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corespondenþa zilnicã a primarului
reprezentnd-o hãrþuiala cu adrese ºi
cereri aberante despre aceleaºi
lucruri la care a primit zeci, dacã nu
sute de rãspunsuri pertinente ºi la
obiect. Una singurã este cauza:
rãspunsurile nu i-au fost pe plac, pe
principiul nu-i frumos ce e frumos, e
frumos ce-mi place mie…
Procesele intentate
Primãriei ºi primarului comunei
Voineºti sunt de ordinul zecilor.
Toate s-au finalizat cu aceeaºi
soluþie: au fost respinse de cãtre
instanþele judecãtoreºti, ca nefondate.
În urma unei campanii
electorale a fost ales ca reprezentant în consiliul local, dar deja a
pierdut noþiunea ºi limitele acestei
funcþii ºi se crede îinalt demnitar,
considerând cã i se cuvine cabinet
de audienþe, secretarã personalã ºi
maºinã la dispoziþie. În doar douã
luni de mandat a bombardat
secretariatul Consiliului Local cu
zeci de cereri prin care solicitã documente care deja existã prezentate în
publicaþiile de profil. În condiþiile în
care de patru ani încoace absolut
toate bugetele, cheltuielile, demersurile ºi proiectele Primãriei au fost
prezentate amãnunþit atât în Gazeta
de Voineºti cât ºi pe site-ul
Primãriei, sunt palpabile, pot fi verificate oricând ºi fiind deja verificate
de un control al Curþii de Conturi.
Dar pentru a avea acces la toate
acestea trebuie mai întâi sã deschizi
un ziar sau, mai complicat, un calculator ºi, ce e cel mai important, sã
citeºti.
În consiliul local, în doar 3
ºedinþe a „reuºit “ sã nu fie de
acord cu unele proiecte, chiar
îndrãzneþe, care vizeazã viitorul
comunei noastre. Aºadar, „semne
bune… mandatul are”.
Dacã nu ºtiaþi, domnule
consilier, aceastã funcþie onoreazã

ºi în acelaºi timp obligã… Obligã la
o conduitã ireproºabilã cu un singur
þel, comun, de altfel, tuturor celor 15
consilieri locali: dezvoltarea ºi
modernizarea comunitãþii pe care o
reprezentaþi. Pãrerile dumneavoastrã sunt conform viziunii ºi doctrinei
partidului pe care îl reprezentaþi ºi
trebuiesc respectate ca atare.
V-am vãzut cu toþii când aþi
jurat „sã respectaþi Constituþia ºi
legile þãrii ºi sã faceþi, cu bunã
credinþã tot ceea ce stã în puterile ºi
priceperea dumneavoastrã pentru
binele locuitorilor comunei Voineºti.
Aºa sã vã ajute Dumnezeu!”
V-am vãzut la tv, din
greºealã, spunând cã în comuna
Voineºti au votat la referendum 2500
de persoane pe listele electorale
permanente iar 700 de persoane pe
listele suplimentare, insinuând astfel
cã locuitorii acestei localitãþi sunt
niºte laºi ºi acuzând administraþia
localã de furt ºi hoþie… Pentru
cultura dumneavoastrã generalã, în
cazul altor apariþii „pe sticlã”, vã
informãm noi cã ºi-au exprimat votul
fix 3617 de persoane, reprezentând
72,90% din numãrul de cetãþeni cu
drept de vot, ºi au votat 3149
(87.06%) cu DA ºi 422 (11,66%) cu
NU.
Aºadar, vã solicitãm public
încetarea hãrþuirii, ameninþãrilor ºi
minciunilor care defaimeazã ºi
murdãresc obrazul comunei noastre.
Vã atragem pe aceastã cale
atenþia cã trãim într-o comunã cu
vechi renume ºi cu rãdãcini
puternice, înfipte în pãmântul
acestei þãri ºi cã nu vã putem tolera
la infinit toanele ºi apucãturile de
persoanã iresponsabilã care prin
metode josnice de dezinformare,
minciunã ºi fãþãrnicie a reuºit sã
pãtrundã în forul decizional al
comunei noastre.

Contiinuare în pag
gina 3
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Medierea în cazuri privind delimitarea proprietãþii
În colaborare cu Primãria
Voineºti, „Asociaþia Birourilor de Mediere
din Dâmboviþa” formatã din mediatori
profesioniºti autorizaþi, vã oferã soluþii
pentru rezolvarea problemelor dumneavoastrã, pe calea medierii.
Existã o multitudine de cazuri
practice în care existã un titlu (sau mai
multe titluri) de proprietate pentru mai
mulþi proprietari ºi practica a demonstrat
necesitatea delimitarii clare a proprietãþii
pentru fiecare proprietar în parte din
diverse motive:
- pentru a putea construi, instala utilitãþi
(realizarea branºamentelor de gaze naturale sau electricitate),
- pentru accesarea de fonduri (ne)rambursabile (fonduri europene sau împrumuturi bancare), sau chiar
- pentru a putea înstrãina proprietatea.
În toate aceste cazuri apãrea
necesitatea clarificãrii situaþiei proprietãþii
prin stabilirea unui singur proprietar pentru o proprietate anume. Cazurile de
interes sunt reprezentate de:
- moºteniri ºi ieºiri din indiviziune (existã
mai mulþi moºtenitori sau proprietari ai
aceluiaºi bun – teren, casã…),
- partajul ulterior divorþului între soþi ºi
- grãniþuirea în care existã titlurile de
proprietate, însã graniþele proprietãþii nu
sunt clare sau se doresc a fi (re)stabilite
exact.
În toate cazurile de mai sus se poate
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Dacã doriþi sã încheiaþi
socotelile cu aceastã lume ºi aþi solicitat public eutanasierea este problema
dumneavostrã, pe care ar fi bine sã nu
o lãsaþi nerezolvatã, dar nu încercaþi
sã eutanasiaþi comuna noastrã.
Chiar suntem curioºi dacã
faþã de cei ce v-au ales v-aþi onorat de
promisiuni, de fapt, de unele dintre

apela la procedura medierii, o procedurã
în care înþelegerea pãrþilor este voluntarã, acordul de mediere rãmânând valabil în orice situaþie.
Caz practic
Se reconstituie dreptul de proprietate lui D(ecedat) printr-un Titlu de
Proprietate pe numele moºtenitorilor M1,
M2, M3 si M4 pentru trei terenuri: 900
mp intravilan, 5000 mp extravilan ºi o
livadã de 3000 mp.
Pentru ieºirea din indiviziune,
M4 se adreseazã mediatorului.
Se cunoaºte faptul cã terenul
intravilan este continuat cu cel extravilan
ºi constituie o singurã poprietate cu 45
m deschidere la strada. Se mai
cunoaste faptul ca ulterior obtinerii
Titlului de Proprietate M1 a decedat,
fiind mostenit de o fata si un baiat, M1F
si M1B. Cu ocazia discutiilor confidentiale cu fiecare parte, mediatorul
stabileste urmatoarele:
1. M1F si M1B sunt in perspective de
casatorie fiecare si intentioneaza a-si
construi o casa in comuna.
2. M2 nu locuieste in comuna si e dispusa sa renunte la partea sa de proprietate in favoarea nepotilor M1F si M1B.
3. M3 cultiva legume si e interesat de
terenul extravilan pentru ca este marginit
de rau, de unde poate lua apa pentru irigatii.
4. M4 nu poate munci terenul pentru ca

este bolnav, ar fi interesat de livada care
necesita mai putina intretinere.
In cazul sedintei comune,
mediatorul prezinta ofertele fiecaruia, iar
dupã discuþii, inclusiv în ºedinþe separate cu fiecare parte, ajutã la obtinerea
unei soluþii care multumeste toate partile
implicate, semnându-se un acord
conþinând urmatoarea intelegere:
1. M1F si M1B impart terenul intravilan
oferind o servitue cu deschidere de 4m
lui M3;
2. M2 a renuntat in favoarea nepotilor
M1F si M1B;
3. M3 obtine terenul de 5000 mp si
servitutea pentru a putea avea acces la
teren;
4. M4 obtine livada si se oblige sa achite
toate taxele.
Întrucât Acordul de mediere
este un înscris sub semnaturã privatã, el
trebuie supus încuvinþãrii instanþei de
judecatã sau autentificat de un notar
public.

Pentru contact, vã stau la dispoziþie
mediatorii autorizaþi:
-V
Vlaicu Rodica – 0733046033
-B
Badea-C
Cârstea Liliana – 0721400034
-B
Bivolaru Stelian – 0722564768
-V
Vlaicu Alexandru – 0724492063

AªA NU!
ele, cã ploaia mult trâmbiþatã ºi
promisã nu aþi reuºit sã o aduceþi la
timp, fapt pentru care ne chinuim care
cum putem sã ne salvãm producþiile
agricole din ghearele secetei. Sau
cumva aþi dus ploaia doar la cei care
v-au votat?
ªi ca sã revenim la începutul
acestui material ºi sã încheiem într-o
notã optimistã: Dragã, domnule consilier, atoate-ºtiutor, veºnic nemulþumit,

dacã chiar nu aþi putut ºi nu puteþi
face nimic pentru aceastã comunitate
încercaþi în altã parte unde poate veþi
fi înþeles ºi sprijinit. ªi, poate veþi
reuºi, în final, sã vã duceþi planurile la
capãt… perseverând, poate nimeriþi
undeva unde eutanasierea este legalã
ºi atunci totul se va rezolva de la
sine…..

Niºte voineºteni…
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INVESTIÞIE ÎN SPRIJINUL POMICULTORILOR
VÃII DÂMBOVIÞEI
În satul Izvoarele ,S.C Romfruct SRL
Târgoviºte a început în anul 2011 construcþtia
obiectivului „DEPOZIT FRUCTE CU
ATMOSFERÃ CONTROLATÃ”. Investiþia se
deruleazã în cadrul Planului Naþional de
Dezvoltare Ruralã P.N.D.R.(2007-2013) axa I
mãsura 123 – Creºterea valorii adaugate a produselor agricole ºi forestiere.
Construcþiile aferente obiectivului sunt:
- depozit fructe cu atmosferã controlatã fig 1,
alcãtuit din:11 celule de depozitare fructe
având capacitatea totalã de 1600 t, hala

sortare, ambalare, spaþii de deservire funcþionalã (vestiare,
grupuri sanitare), depozit ambalaje carton ºi plastic pentru
instalaþia de condiþionat fructe.
- ºopron depozitare ambalaje (containere) cu suprafaþa de
606,80 mp fig 2.
Principalele utilaje (instalaþii ) din dotarea depozitului sunt:
- Instalaþia de refrigerare cu lichid – asigurã o temperaturã
de depozitare cuprinsã între (0-2?C) folosind ca agent
refrigerat monopropilen glicol (MPG Cool 101).
- Instalaþia ULO (Ultra Low Oxygen)- asigurã în celulele de
depozitare o concentraþie de 1,5% O2 si 2% CO2.
S.C ROMFRUCT SRL doreºte prin investiþia pe care o realizeazã sã completeze veriga lipsã, respectiv un centru de
colectare-depozitare din lanþul de producþie-colectare
–depozitare -valorificare, având ca beneficiar final consumatorul de fructe. Depozitul reprezitã un prim pas în concentrarea ofertei de fructe din zonã ºi compensarea într-o

oarecare mãsurã inexistentã asociaþiilor de producãtori.
Investiþia are ca þintã finalã creºterea valorii produselor(fructelor) prin respectarea condiþiilor de siguranþã
alimentarã precum ºi satisfacerea cerinþelor de piaþã (calitate, cost, termen) în conformitate cu Regulamentul CE nr.
1148/2001.
Pentru satisfacerea consumatorilor în politica de
achiziþionare a SC Romfruct SRL, calitatea fructelor
achiziþionate este o condiþie esenþialã. De asemenea, un
rol important îl are º asigurarea unui ritm ridicat al recepþei,
pentru a respecta cerinþle tehnice de depozitare( umplerea
celulelor îtru-un timp câ mai scurt)
În vederea realizãrii acestor deziderate SC
Romfrcut SRL doreºte o colaborare bazatã pe respect ºi
responsabilitatea cu toþi producãtorii de fructe din comuna
Voineºti, îndeosebi cei care deþin cantitãþi mari de fructe,
care acordã importanþa necesarã, calitãþii producþiei ºi sunt
interesaþi în vânzarea rapidã chiar din livadã.
La stabilirea preþului de achiziþie se v-a þine cont
de calitate, cantitate, de cerere ºi ofertã cât ºi de pretul
pieþei.
În funcþie de stadiul realizãrii obiectivului „ Depozit
de fructe cu atmosferã controlatã „ care are ca termen de
finalizare 15.09.2012, SC Romfruct SRL doreºte sã achiziþioneze fructe din recolta anului 2012, începând din data
de 17.09.2012.

Persoana contact: ing. Erculescu Gheorghe
Telefon: 0741091356, 0724310817

ANUNÞ: Efectuãm cadastre, alipiri, dezmembãri, apartamentãri, actualizãri, înscrieri în
cartea funciarã modificarea de categorie de folosinþã, trasãri, planuri de situaþie. Oferim
promptitudine, seriozitate ºi rezolvarea tuturor problemelor, cu unele excepþii. Pentru alte
informaþii sau o comandã fermã vã stãm la dispoziþie la numãrul de telefon: 0724218932,
e-m
mail: graphotop_2008@yahoo.com sau la sediul nostru din Târgoviºte, Calea
Domneascã, numãrul 334.
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APARIÞII EDITORIALE - VASILE N. TOADER, GEMENEA
(judeþul Dâmboviþa). Pagini de monografie, ediþie
îngrijitã, prefaþã, note, ilustraþii ºi indice de Iulian
ONCESCU, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviºte, 2012.
Monografia localitãþii Gemenea a fost titlul
manuscri¬sului elaborat de regretatul învãþãtor
Vasile N. Toader, fiul al acestei aºezãri. D-l Vicu,
cum îi spuneau cunoscuþii ºi prietenii, a finalizat
aceastã lucrare în anul 1984. Nu cunoaºtem care
au fost motivele nepublicãrii acestei monografii timp
de 28 de ani. Este adevãrat cã în anul 1999
domnul învãþãtor a plecat dintre noi, dupã o viaþã
dedicatã învãþãmântului dâmboviþean. Foarte mulþi
elevi din Gemenea au beneficiat de dãruirea ºi
talentul acestui Om al catedrei, cum ar spune toþi
aceºtia, a fost cel care „le-a pus creionul în mânã”.
ªtiam de existenþa manuscrisului încã din anul
1985 când, elev fiind, pe atunci în clasa a IX-a, am
apelat la domnul învãþãtor Vicu Toader pentru a-mi
împãrtãºi din rodul muncii sale. Cu mare amabilitate mi-a pus la dispoziþie manuscrisul sãu dactilografiat Monografia localitãþii Gemenea ºi, pe baza
acestuia, am elaborat în aprilie 1985 o comunicare
intitulatã Contribuþii la cunoaºterea istoriei satului
Gemenea, cu care am participat la o sesiune de comunicãri dedicatã „Zilelor Liceului «Ienãchiþã Vãcãrescu» din
Târgoviºte”, sub coordonarea d-nei prof. Maria Iancu. Anii
au trecut ºi în anul 2011, m-am apropiat din nou de acest
manuscris pus din nou cu dragoste ºi cãldurã la dispoziþie
de soþia d-lui Vicu, d-na prof. Cecilia Toader. Momentul nu
a fost întâmplãtor. În anul 2012 se vor împlini 500 de ani de
la prima menþiune documentarã a satului Gemenea. În
acest context, am reluat cercetãrile privind întocmirea unei
monografii a localitãþii, care din pãcate nu a fost publicatã
pânã în prezent, deºi au existat preocupãri în acest sens.
Impulsionat de d-l ing. Teofil Simion, secretarul Asociaþiei
Petru ºi Pavel din Gemenea, am început încã din 2010 sã
adun o serie documente edite si inedite, de lucrãri publicate sau nepublicate, studii, articole referitoare la satul meu
natal - Gemenea. Astfel, am ajuns din nou în contact cu
monografia elaboratã de d-l Vasile N. Toader ºi, recitind
materialul, am considerat cã acesta meritã a fi publicat.
Doresc, prin intermediul acestui demers editorial, sã aduc
un omagiu postum acestui Om, învãþãtorul Vicu Toader,
care în diverse situaþii s-a dedicat muncii în localitatea sa
natalã prin îndrumarea a zeci de generaþii de elevi, dar ºi
printr-o remarcabilã activitate culturalã.
Lucrarea ce a apãrut în iunie 2012, intitulatã
Gemenea (judeþul Dâmboviþa). Pagini de monografie, este
prima lucrare publicatã despre aceastã localitate ºi nu este
rodul unei munci de moment, ci al unui efort deosebit pe
care, la timpul sãu, învãþãtorul Vasile N. Toader l-a depus
pentru satul Gemenea. Am optat pentru acest nou titlu din
considerentul cã, prin precizarea judeþului Dâmboviþa
facem distincþie între localitatea noastrã, alcãtuitã din

satele Brãtuleºti ºi Onceºti ºi care este componentã a
comunei Voineºti (din 1968), ºi alte localitãþi omonime,
dintre care amintim pe cea din judeþul Suceava, parte componentã a comuna Stulpicani. De asemenea, am numit
lucrarea Pagini de monografie întrucât, în anul 1984, din
considerentele ºtiute de toþi, nu putea fi elaboratã o lucrare
complexã a localitãþii Gemenea din judeþul Dâmboviþa. D-l
Vicu a realizat, în momentul respectiv, tot ceea ce se putea
realiza, cu mare dãruire, iar lucrarea sa constituie un model
pentru toþi cei care de acum înainte vor dori sã se ocupe
de istoria satului Gemenea (cu cele douã sate la care neam referit Gemenea-Brãtuleºti ºi Onceºti). Astfel lucrarea
Gemenea (judeþul Dâmboviþa). Pagini de monografie, a fost
structurata pe opt capitole care abordeazã : I. Date
geografice; II. Istoricul aºezãrii; III. Oameni port ºi grai ; IV.
Zestrea folcloricã ; V. Cadrul social în trecut ºi astãzi ; VI.
Starea sanitarã ºi demograficã ; VII. Aºezãminte ºi activitãþi
culturale ; VIII. Inscripþii ºi mãrturii.
Înainte de anul de referinþã istoricã 1989 nu puteau
fi spuse ºi scrise anumite adevãruri, însã la momentul
actual acestea pot fi scoase la ivealã cu mai mult curaj. In
acest context este explicat faptul cã d-l Vicu Toader nu a
putut aborda în lucrarea sa instituþii ca Monarhia, Biserica,
evenimente ca Rãzboiul de Independenþã (1877-1878),
Primul Rãzboi Mondial (1914-1918), Al Doilea Rãzboi
Mondial (1939-1945), mai ales campania din est, eroi
gemeneni care s-au jertfit în aceste rãzboaie, practic o
perioadã destul de vastã a istoriei noastre naþionale
(1866-1947).

Continuare în pagina 6
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APARIÞII EDITORIALE - VASILE N. TOADER, GEMENEA
(judeþul Dâmboviþa). Pagini de monografie, ediþie
îngrijitã, prefaþã, note, ilustraþii ºi indice de Iulian
ONCESCU, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviºte, 2012.
Contiinuare din pag
gina 5
Deºi scrisã acum 28 de ani, publicarea acestei lucrãri, a venit relativ
târziu cu prilejul sãrbãtoririi a 500 de
ani de la atestarea documentarã a
satului Gemenea, dar ºi în contextul
în care alte comune ºi sate ale
judeþului Dâmboviþa au publicate
monografii sau pagini de monografie. Amintim aici câteva dintre

aceste lucrãri apãrute dupã 1990.
Intenþionez aºa cum am amintit ca
pe parcursul anului 2012 sã finalizez
încã o lucrare privind satul meu
natal, Gemenea, iar cea pe care
astãzi o oferim publicului cititor sã
fie un reper pentru mine dar ºi toþi
pasionaþii de istorie ºi culturã în
demersurile editoriale viitoare. În
lucrarea pe care o oferim acum
publicului, nu omitem a adãuga cã

am intervenit în anumite rânduri cu
unele ajustãri textuale minime ce au
fost necesare eliminând prin paranteze anumite pasaje care erau
stereotipe ale istoriografie noastre
înainte de 1989.

Lect. uniiv. dr. Iuliian ONCESCU
Uniiversiitatea Valahiia din Târg
goviiºte
Asociiaþiia Românã Pentru
Promovarea Valoriii

O ADUCERE AMINTE: VASILE N. TOADER
Vasile N. Toader s-a nãscut
la 26 august 1939, în satul
Brãtuleºti, comuna Gemenea, jud.
Dâmboviþa. A copilãrit în satul
Brãtuleºti, a finalizat clasele I-IV la
Gemenea ºi clasele V-VIII la
Voineºti. A continuat studiile la liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte
ºi la Institutul Pedagogic de
Invãþãtori din Bucureºti. La 1 septembrie 1960, la 21 de ani a fost
angajat ca profesor suplinitor la
ªcoala cu clasele I-VII din
Gemenea- Onceºti, unde a predat
limba românã ºi muzicã. Din anul
1962, Vasile Toader a fost promovat
la Consiliul Judeþean al Organizaþiei
Pionierilor unde a activat pânã în
1967. Dupã acest an a lucrat la
Inspectoratul ªcolar al judeþului
Dâmboviþa unde a fost numit
inspector de specialitate - învãþãtori.
În octombrie 1969, a fost numit
director coordonator al ªcolilor din
comuna Voineºti, activând la ºcoala
din satul Gemenea - Onceºti.
Pararel cu munca pe care o
desfãºura la ºcoalã, a fost permanent preocupat de activitatea cultur-
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VASILE N. TOADER
(1939-1999)
alã ºi socialã a comunei ºi a satului
Gemenea fiind director coordonator
al Cãminelor Culturale din comuna
Voineºti. La Gemenea a înfiinþat o
serie de formaþii artistice: echipã de
dansuri, trupã de teatru, iar la nivelul
comunei Voineºti un taraf de lãutari
care cântau la diferite instrumente
tradiþionale. A fost cel care a
susþinut în mod deosebit prima
întâlnire cu fii satului în anul 1976. A

participat cu formaþiile artistice din
comuna Voineºti la diferite
concursuri intercomunale, judeþene
ºi naþionale.
Învãþãtorul Vasile N. Toader
si-a dat toate gradele didactice,
obþinând titlu de învãþãtor evidenþiat
ºi gradaþia de merit, fiind ºi director
al ºcolii Gemenea - Brãtuleºti (19641967, 1969-1974). În anul 1975 a
trecut pe postul de învãþãtor la
ªcoala cu clasele I-IV Brãtuleºti,
unde a activat pânã în martie 1999,
când a decedat fulgerãtor lãsând în
urma lui multã durere în inimile copiilor din clasã, dar ºi al familiei (celor
doi bãieþi ºi soþiei).
Vasile N. Toader a fost un
model pentru toþi cei care l-au
cunoscut, colegi, elevi, prieteni,
rude, consãteni, dedicându-ºi cu
pasiune ºi rãbdare, devotament ºi
dãruire 39 de ani din viaþã
învãþãmântului dâmboviþean.

Lect. uniiv. dr. Iuliian ONCESCU
Uniiversiitatea Valahiia din Târg
goviiºte
Asociiaþiia Românã Pentru
Promovarea Valoriii

Nr. 41  august 2012

Gazeta de Voineºti

Poveºti despre noi ºi Voi(neºti)

Portret d e m inistru
Pentru copii, profesori ºi
pãrinþi vacanþa este cea mai iubitã
perioadã a anului. Mai ales când e
vorba de vacanþa mare - aceasta
devine, dupã oboseala acumulatã în
timpul anului ºcolar, o perioadã
guvernatã de un principiu iubit de
leneºi. Italienii îl numesc ,, Dolce
farniente” iar strãmoºii noºtri latini ,,
Nihil agere delectat” (E o încântare
sã nu faci nimic). Aºa e! Suntem
liberi ºi relaxaþi în vacanþã, ne
plimbãm, dormim, citim, stãm la TV,
pe Internet sau la plajã.
ªi totuºi…unele persoane
muncesc. Printre ele, chiar PRIMUL

DASCÃL al României- Doamna
Ministru Ecaterina Andronescu.
Domnia Sa a fost vineri 17 august
2012, într-o vizitã de lucru în judeþul
Dâmboviþa ºi una din localitãþile
vizitate a fost Voineºti. Deºi o
vãzusem de atâtea ori la televizor,
m-a impresionat: minionãa,
elegantã, decentã, foarte interesatã
de starea ºcolilor vizitate(Grupul
ªcolar Agricol ºi ªcoala Voineºti),
dinamicã ºi concisã în întrebãri, s-a
asigurat cã la 10 septembrie clasele
îºi vor primi învãþãceii î’in bune
condiþii. Era înconjuratã de
inspectori, directori ºi jurnaliºti.

tã… Mã întreb: ce este?... sau
poate sã nu mã întreb?... Nu
mai ºtiu dacã e bine sã ai principii, sã respecþi reguli morale,
sociale, juridice; nu ºtiu dacã
acest ,,sacrificiu” meritã fãcut,
pentru cã toate acestea au
devenit ,,sacrificii’’.

Lumea pe care o gândesc ºi mi-o doresc este spulberatã în fiecare zi de lumea în
care trãiesc. Nu ºtiu dacã vreuna este bunã, dar ºtiu cã trebuie sã trãiesc dupã reguli care
mã reprezintã.

În bulversarea zilnicã
ne agãþãm de câte un eveniment pe care ni-l dorim etalon,
dar echilibrul se stricã foarte
repede deoarece ,,realitatea”
se schimbã foarte repede. Nu
mai ºtiu: Suntem?; Nu suntem?
Aºteptãm sã se hotãrascã
cineva sã ne spunã, dar cine?
În cine sã avem încredere?
Suntem în þara lui PapurãVodã, dar Papurã-Vodã e…
Cine e?...sau Cât mai e?...

Bulversarea aceasta
pare a fi generalã ºi reprezintã
,,ordinea de zi”. Uitându-mã în
jurul meu vãd cã ºcoala este
ºcoalã atunci când nu e…,
autoritãþile sunt autoritãþi când
nu fac nimic, legea e lege când
nu se aplicã sau nu se respec-

Prof. Mãnescu Elena

Prof. Elena Pãd
dure

STARE
CIVILÃ

D’ALE GEMENENILOR
Misiunea mea din
fiecare lunã se dovedeºte din
ce în ce mai grea deoarece
realitãþile zilnice sunt tot mai
departate de ,,realitãþile minþii
mele” , iar mesajul meu faþã de
dumneavoastrã poate deveni
aberant.

,,Ghidul” principal era, însã,
PRIMARELE nostru, domnul Sandu
Gabriel.
ªi, dupã ce-a fãcut turul
celor doua instituþii, Doamna
Ministru a plecat la volanul
Loganului propriu, cu domnul
senator Þuþuianu în dreapta.
Aºteptãm în continuare sã
culegem roadele acestei vizite
ºi…mai vorbim.
Pânã luna viitoare ,vacanþã
plãcutã !

17.07.2012 - 20.08.2012

CÃSÃTORII
1.STAN DANIEL – GEORGIAN ºi CUCU
MARIA – LOREDANA
2. BARBU GHEORGHE ºi BOLD
FLORENTINA- SIMONA

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1.
2.
3.
4.
5.

NEAGU CONSTANTIN
MARINESCU SILVIA
MIRIÞÃ VOICA
TOMESCU MARIA
STAN MARIA

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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Biserica de lemn din Onceºti,
proiect de importanþã majorã
Pe teritoriul comunei
Voineºti, mai precis în cimitirul
satului Onceºti se aflã bisericuþa din
lemn ce poartã numele „Duminica
Tuturor Sfinþilor”, Sfântul Ioan” –
monument istoric de importanþã
naþionalã.
Biserica dateazã din anul
1814 ºi prezintã valori documentare
ºi artistice demne de pãstrat mai
ales într-o zonã unde numãrul
vechilor biserici aflãm date
importante din trecutul ei ºi anume
cã a fost ridicatã cu ajutorul oamenilor satului Gemenea la începutul
secXIX iar în anul 1857 a fost
renovatã de un nou rând de ctitori.
Lãcaºulde cult prezintã un plan
caracteristic zonei Dâmboviþa cu
pronaosul mai îngust decât naosul
asemãnându-se foarte mult cu
biserica din lemn din Cândeºti Vale Vârtop.
Biserica este importantã prin
fragmentele picturale care încã se
mai pãstreazã, culoarea albastrã
dovedind folosirea unor vopsele
asemãnãtoare cu ,,albastrul de
Voroneþ”. În aceastã sfântã bisericã
s-au desfãºurat slujbe ºi servicii
liturgice aproape o sutã de ani pânã
în anul 1916 când s-a terminat
construcþia actualã a Bisericii
satului.
Desigur cã anii au trecut ºi
starea vechiului lãcaº de cult s-a
deteriorat destul de mult chiar dacã

de-a lungul timpului au existat mai
multe încercãri de refacere, dar de
fiecare datã au fost întâmpinate
probleme din cauza lipsei de fonduri
materiale.
Dar iatã cã Bunul
Dumnezeu a rânduit ca acest monument istoric care, nu peste mult timp
va împlini 200 de ani, sã atragã
atenþia autoritãþilor locale în frunte
cu domnul primar Sandu Gabriel,
care, încã de când a aflat de existenþa bisericii de lemn a fost ferm pe
poziþie ºi a luat hotãrârea de a face
tot ce-i sta în putinþã pentru a-i reda
frumuseþea ºi strãlucirea de odinioarã. Motiv pentru care a hotãrât sã
acceseze un proiect bazat pe fonduri europene denumit „Reabilitarea
restaurarea ºi valorificarea turisticã
a bisericii din lemn, modernizarea ºi
crearea infrastructurii ºi utilitãþilor
conexe. Cu siguranþã cã lucrurile nu
au fost deloc simple dar cu multã
ambiþie ºi hotãrâre ale domnului
primar, proiectul a primit finanþare ºi
aºteptãm cu toþii începerea lucrãrilor
ce vizeazã refacerea bisericii
precum ºi asfaltarea cãilor de acces
cãtre aceasta.
Despre acest proiect s-a mai
vorbit, s-a organizat chiar ºi o
conferinþã de presã, cert este un
singur lucru ºi anume cã datoritã
strãdaniei domnului primar nu peste
mult timp vor începe ample lucrãri
de restaurare a bisericuþei de lemn

din Onceºti.
Proiectul este destul de
amplu ºi vizeazã mai multe obiective
între care amintim restaurarea
bisericii în forma ei iniþialã,
asfaltarea unei porþiuni de drum
între Ilinca Emil ºi Stroe Victor,
precum ºi realizarea canalizãrii
acestei porþiuni de drum.
Se urmãreºte ca prin
realizarea proiectului introducerea
Bisericii „Duminica Tuturor Sfinþilor”
în circuitul turistic naþional, creºterea
numãrului de turiºti ce vor vizita biserica, creºterea atractivitãþii comunei
Voineºti din punct de vedere turistic.
Va fi nevoie de multã susþinere ºi
înþelegere din partea locuitorilor
satului Onceºti vizavi de acest
proiect care nu face altceva decât
sã ne bucure cã pe teritoriul satului
nostru existã un lãcaº a cãrui
valoare este deosebitã. Putem
asigura autoritãþile locale ºi pe
domnul primar de toatã susþinerea ºi
deschiderea noastrã faþã de
implementarea acestui proiect.
Sperãm cu toþii cã la finalul
anului 2014 când se vor împlini
douã secole de atestare documentarã a Bisericii din lemn sã ne
bucurãm împreunã ºi sã fim mândri
de refacerea acestei bijuterii în
starea ºi strãlucirea ei de altã datã.

Preot Stroe Mihail Alin
Parohia Onceºti

Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
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
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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!

