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UN AN NOU, UN NOU ÎNCEPUT
Dragii mei,
Anul 2012 a fost un an
greu pentru toþi românii, a fost
totodatã anul în care ,,adevãrul ºi
dragostea au învins ura ºi
minciuna”, lucru întâmplat pe
data de 09 decembrie 2012 sub
sloganul,,Dreptate pânã la
capãt!”
Fiecare avem propriul
nostru bilanþ atunci când ne
gândim la anul trecut, dar cu toþii
avem interesul comun de a trãi
prosper într-o þarã care sã aibã
mai multã grijã de sãnãtatea
noastra ºi de educaþia copiilor
noºtri.
Anul 2013 va reprezenta
un nou început pentru comuna
noastrã, un nou drum pe care
avem obligaþia sã pãºim cu
fermitate ºi determinare.
Prin bugetul alocat
comunei noastre de cãtre
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
prin colectarea taxelor ºi
impozitelor locale, Voineºtiul, în
anul 2013, va deveni un adevãrat
ºantier pentru realizarea
urmãtoarelor obiective de
investiþii:
• Modernizarea prin asfaltare a
3,4 km drumuri comunale;
• Realizarea a 7,8 km de sistem
de canalizare ºi a unei staþii de
epurare moderne;
• Finalizarea lucrãrilor de
investiþii la Liceul Tehnologic
Voineºti;

• Finalizarea lucrãrilor de modernizare ºi reabilitare la ªcoala
Generalã Voineºti cu clasele
I-VIII;
• Reabilitarea ºi modernizarea
ªcolii Generale Onceºti cu
clasele I-IV;
• Reabilitarea grãdiniþei din satul
Manga;
• Construirea unei grãdiniþe noi în
satul Voineºti ;
• Finalizarea reabilitãrii cãminelor
culturale din satele Manga ºi
Gemenea-Brãtuleºti;
• Extinderea reþelei de alimentare
cu gaze naturale, în 2013 în
satul Gemenea-Brãtuleºti ºi în
2014 în satul Onceºti;
• Reactualizarea Planului
Urbanistic General (P.U.G.) prin
introducerea a 100 ha în
intravilanul comunei Voineºti;
• Întocmirea documentaþiei

necesare pentru realizarea
cadastrului general la nivelul
comunei Voineºti în anul 2014
• Ample lucrãri de reabilitare
pentru bisericile din satele
Suduleni, Lunca, GemeneaBrãtuleºti ºi Onceºti
În speranþa cã voi avea
sprijinul nemijlocit al dumneavoastrã prin achitarea întocmai ºi
la timp a taxelor ºi impozitelor
locale, toate obiectivele
prezentate mai sus vor fi
realizate în decursul acestui an.
Vã doresc un an 2013 plin de
sãnãtate, bucurii ºi împliniri.
Aºa sã ne ajute
Dumnezeu!

Cu deo
osebit resp
pect,
primarul dumneavo
oastrã
Sandu Gabriel Dãnuþ
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ANUNÞ
Stimaþi cetãþeni, vã facem
cunoscut cã în urma demersurilor
fãcute cãtre SC SUPERCOM SA
a fost suplimentat numãrul de
europubele acordate beneficiarilor
serviciului de salubrizare din
comuna Voineºti.
Aºadar, toþi cei care
plãtesc taxa de habitat ºi nu au
primit europubele sunt aºteptaþi la
Primãria Voineºti pentru a intra în
posesia acestora. Veþi prezenta
actul de identitate ºi factura
Electrica din care sã rezulte faptul
cã achitaþi taxa de habitat.
Facem precizarea cã nu
vom preda pubele celor care au
primit ºi nu mai le deþin din diverse
motive (deterioarare, pierdere, furt
sau utilizarea în alte scopuri).
Pentru orice informaþie
legatã de distribuirea europubelelor sau orice reclamaþie
legatã de serviciul de salubrizare
sunteti rugaþi sã sunaþi la telefon:
0723 142 662, viceprimar Popa
Claudiu

În atenþia beneficiarilor de

PRESTAÞII SOCIALE
Ne adresãm celor care
beneficiazã de ajutor social, alocaþie
pentru susþinerea familiei , stimulent
de inserþie ºi indemnizaþie pentru
creºterea copilului care au restanþe
la plata impozitelor pe anul 2012,
pentru ca pânã la data de
31 ianuarie, 2013, sã-ºi achite
obligaþiile cãtre bugetul local,
evitând astfel suspendarea ºi chiar
încetarea dreptului la prestaþiile mai
sus menþionate.
Pentru beneficiarii de ajutor
social ºi alocaþie pentru susþinerea
familiei venim cu rugamintea ca din
trei în trei luni sã se prezinte la
Serviciul Asistenþã Socialã din
cadrul Primãriei Voineºti, cu
documentele solicitate în adresele
pe care le primiþi la domiciliul
dumneavostrã. Neprezentarea cu
documentele solicitate ne pune în
situaþia neplãcutã de a vã suspenda

SC GRAPHOTOP S.R.L
Specialiºti în cadastru!
Echipa de specialiºti
autorizaþi, cu o largã experienþã în
domeniul cadastrului ºi topografiei
executãm lucrãri de specialitate:
– cadastru imobiliar pentru
înscrierea proprietãþilor în Cartea
Funciarã (case, apartamente, spaþii
comerciale)
– dezmembrãri/alipiri, intabulãri
construcþii ºi terenuri, rectificãri
limite, modificari categorie de
folosinþã;
– obþinerea avizelor de la Oficiul de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
– trasarea limitelor de proprietate,
cote, etc;
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– ridicãri topografice necesare
executãrii diverselor investiþii
(construcþii, amenajãri, etc.);
– realizarea planurilor topografice în
format analogic ºi digital;
Oferim promtitudine, seriozitate ºi
siguranþã.
Ne puteþi contacta la sediul nostru
din Târgoviºte, Calea Domneascã,
nr. 334, la adresa de mail:
graphotop_2008@yahoo.com sau la
numãrul de telefon: 0724218932 persoanã de contact Stoica Robert.

sau, dupã caz, înceta plata prestaþiilor de care beneficiaþi.
Persoanele apte de muncã
ce beneficiazã de ajutor social sunt
rugate ca de fiecare datã când sunt
convocate sã efectueze orele de
munca, sã dea curs invitaþiei fãcute
de conducrea Primãriei sau
asistenþii sociali pentru a evita
situaþii neplãcute prin suspendarea
dosarelor conform prevederilor
Legii 416/2001 cu modificarile ºi
completãrile ulterioare.
În ceea ce priveºte plata
ajutorului de încãlzire pentru
beneficiarii de ajutor social, vã vom
anunþa imediat ce se vor primi
sumele necesare.
Vã mulþumim pentru înþelegere!

Asiistenþii sociialii
Moniica Liþescu
Tiitii Oprea

STARE CIVILÃ
(17.12.2012 - 21.01.2013)

DECESE
1. UNGUREANU SAFTA
2. DRÃGAN VERGINA
3. DINU FLOAREA
4. CHIÞU COSTEL
5. DINU IOAN
6. RIZEA –CAZACU PERSIDA
7. GHEORGHE ARON
8. TIÞA MARIA
9. IONESCU ION
10. IVAN VASILE
11. BÃLAN CONSTANTIN

Dumnezeu
sã-ii odihneascã!
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GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE AN
Am retrãit din plin vremea
colindelor, de douã ori milenare,
ne-am aplecat cu evlavie asupra
staulului din Betleem, în care s-a
nãscut Hristos, ºi ne-am rugat
împreunã la altarele noastre
strãbune. La cumpãna dintre ani, am
stins lumina ºi am reaprins-o
retrãind începutul lumii. Am fost de
sãrbãtori însoþiþi de strãbuni,
preînchipuiþi de mãºtile populare,
semn al comuniunii noastre cu cei
plecaþi în lumea de dincolo.
Întocmai mitologicului Ianus,
cu o faþã am privit la trecut, la
realizãrile noastre, iar cu cealaltã
privim înainte, spre viitor.
Sfârºim ceva, desigur, ca sã
începem din nou. Aºa va fi pânã la
sfârºitul veacurilor, un sfârºit
cunoscut numai de Dumnezeu.
Timpul poate fi asemãnat cu un
izvor ce vine din veºnicie ºi se varsã
în veºnicie. Pentru fiecare om este
important timpul prezent. El devine
trecut ºi se proiecteazã în viitor, un
viitor ce nu ne aparþine, el este al lui
Dumnezeu.
O definiþie foarte frumoasã a
timpului o avem de la Pãrintele
Stãniloae, un titan al teologiei
creºtine:,,Timpul este intervalul care
dureazã între chemarea lui
Dumnezeu adresatã iubirii noastre ºi
rãspunsul nostru la iubirea lui
Dumnezeu. E timpul rãspunsului
omului”.
Timpul este unic pentru
fiecare din noi. Aici, ºi acum, omul
trebuie sã se realizeze în primul
rând din punct de vedere spiritual,
prin fapte bune.
El este singurul care va da
seama pentru lucrãrile sale. Înainte
de aceasta trebuie însã ,,sã luãm
aminte”.
Iatã cum se prezintã acest
spectacol al lumii de astãzi. În timp
ce creºtinii ortodocºi au prãznuit
Crãciunul sau Naºterea Domnnului
(,,Crãciun” vine de la latinescul
,,creatio” ºi înseamnã creaþie = o

noua creaþie a lumii) alþii au sãrbãtorit pe Moº Gerilã, ,,Red Moroz”
sau ,,Santa Claus” transformat din
zeu pãgân, în persoanã cosmopolitã
ºi venit la noi de dincolo de ocean
sã ne aducã ,,spiritul sãrbãtorilor” desigur o pãcãleala occidentalã.
Trebuie sã ºtie orice român
creºtin cã ,,spiritul” acesta nu este
decât o reclamã la o anumitã bãutura rãcoritoare, ºi el nu are nimic
de-a face cu adevãrata sãrbãtoare a
Crãciunului – Adevãratul ,,spirit”
este dobândit numai prin
Împãrtãºirea cu Hristos cel înviat din
morþi. În privinþa religiei creºtine nu
avem ce sã luãm ,,de dincolo”.
Omenirea, dupã secularizarea apuseanã, a abandonat
creºtinismul, ca perimat, ºi acum îºi
cautã mântuitorii din spaþial cosmic.
Filmele abundã de ,,salvatori” cu
puteri extraordinare, ce vin sã
rezolve problemele oamenilor.
Aceasta este marele mit, sau
,,mãreþul neadevãr al zilelor
noastre”.
Bãtrâna noastrã Biblie ºi
Sfinþii Bisericii ne spun clar cã
vremurile din urmã vor debuta cu
lepadarea de Hristos. Înºelãciunea
lui Satan va lua forme subtile, ºi
chiar cei aleºi vor fi pe marginea
prãpastiei, iar credinþa cea
adevaratã aproape va dispãrea de
pe Terra: ,,Dar Fiul Omului, când va
veni va regãsi oare credinþa pe
pãmânt?”(Luca 18,8)
Vã amintiþi desigur de
sfârºitul ,,garantat” ºi ,,la termen” al
lumii, propovãduit de mediile strãine,
un sfârºit care nu a pomenit niciun
moment de venirea ºi judecata lui
Hristos. Creºtinul adevãrat cunoaºte
din Biblie cã nimeni nu are ºtiinþã
asupra datei venirii lui Isus. Cu toþii
trebuie sã priveghem…
În societãþile contemporane
ºtiinþele progreseazã în permanenþã
ºi acest progres, spunea un mare
profesor de teologie, Pãrintele
Stoica Ion, nu ajutã prea mult.

„Societãþile depresive au nevoie
crescândã de terapeuþi”Constatarea este tristã. ,,Vidul pare
astãzi dublu, afectiv ºi intelectual
totodatã, generând plictisealã…o
culturã narcisistã, unde ne contemplãm dupã bunul plac în iluzie ºi
fantasmagorie. Astãzi niºte idoli þin
locul modelelor de existenþã, idoli
precum actriþa sau actorul…”.
Acest postmodernism
potrivit cãruia ,,totul este permis” îºi
face loc din nefericire ºi printre tinerii
noºtri. Ei au de ales între ,,totul este
permis” ºi între cuvintele Sf. Apostol
Pavel: ,,toate ne sunt îngãduite dar
nu toate de folos”.
Marele scriitor Dostoievski
spunea cã ,,Dacã Dumnezeu nu
existã nici virtute nu existã” ºi atunci
,,totul este permis”. Acesta este un
adevãr crunt pe care lumea
modernã îl simte din plin: tineri
debusolaþi care cu multã uºurinþã
sunt dispuºi sã-ºi ia viaþa, droguri,
alcool, prostituþie, avorturi, cãsãtorii
,,fãrã cãsãtorie”etc…Toate merg
pânã la acceptarea cu uºurinþã a
unor practici mai ,,blânde” care nu
reclamã judecata lui Dumnezeu,
desigur o iluzie- Dumnezeu este
alungat din viaþa lor.
Credinþa, ca termen , vine
din ,,religare” ºi înseamnã a lega, a
uni, iar cei care fug de ea vor tocmai
opusul. Imperiile creºtine ale lumii
odaãa ajunse pe culmi de glorie ºi
progres au abandonat credinþa în
Hristos. Ce urmeazã? Sfãrâmarea
acestora.
„Dumnezeu, celor mândri le
stã împotrivã…” Plata mândriei este
cãderea dusã pânã la desfiinþare.
M-a impresionat pânã la lacrimi
cuvântul-testament al
Academicianului Zoe DumitrescuBuºulenga, numit ,,Per Total” ºi
publicat în periodicul Lumea, nr 1/
2013 din care o sã citez câteva
lucruri.

Continuare în pagina 7
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COMUNA VOINEªTI ªI-A
A OMAGIAT
ªI SÃRBÃTORIT CETÃÞENII
Continuând tradiþia anului
2011, în data de 28 decembrie 2012,
ora 13,00, în Sala de Festivitãþi a
Cãminului Cultural Voineºti, în
prezenþa a numeroºi invitaþi, a avut
loc într-un cadru festiv, ºedinþa
solemnã a Consiliului Local cu
urmãtoarea Ordine de zi :
1. Conferirea titlului de „Cetãþean de
onoare al comunei Voineºti” post
mortem domnului Vasile N.
TOADER
2. Conferirea titlului de „Cetãþean de
onoare al comunei Voineºti”
domnului lector universitar doctor
Iulian ONCESCU
ªedinþa solemnã a fost
deschisã de domnul primar al
comunei Voineºti, judeþul
Dâmboviþa, Dãnuþ Gabriel Sandu,
care a prezentat activitatea
domnului Vasile N. Toader ºi a
domnului Iulian Oncescu. Domnul
primar, a fost de altfel, cel care a
moderat întreaga manifestare.
Într-o atmosferã emoþionantã au luat cuvântul mai mulþi
consilieri locali, secretarul primãriei
dar ºi o serie de invitaþi care au
prezentat mesajul lor la adresa celor
doi sãrbãtoriþi. Printre aceºtia,
amintim pe : ing.Gheorghe
Erculescu, Vasile Roºu, ec. Otilia
Popescu, prof. dr. Ion Dinu, conf.
univ. dr. Leonardo Badea, senator ºi
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Domnule Primar al comunei
Voineºti,
Onoratã asistenþã,

la un eveniment de excepþie:
conferirea titlului de cetãþean de
onoare al comunei Voineºti, judeþul
Dâmboviþa, domnului lector
universitar doctor Iulian ONCESCU,
personalitate de înaltã þinutã
ºtiinþificã ºi moralã, membru distins
al comunitãþii, un iubitor al plaiurilor
natale, un veritabil promotor al
obiceiurilor, tradiþiilor ºi valorilor
locale.
Domnul Iulian ONCESCU
s-a nãscut la 7 iulie 1971, la
Târgoviºte, însã anii frumoºi ai
copilãriei ºi primii paºi pe drumul
educaþiei i-a petrecut pe meleagurile
de basm din satul Gemenea Onceºti, apoi Gemenea - Brãtuleºti,
din comuna Voineºti.

Asistãm astãzi, 28 decembrie 2012,

Continuare în pagina 5

prorector al Universitãþii Valahia din
Târgoviºte, prof. univ. dr. Sorin Liviu
Damean de la Universitatea din
Craiova. Cu aceastã ocazie au fost
înmânate diplomele de onoare ºi
plachetele omagiale domnului ec.
Bogdan Toader - fiul distinsului
dascãl - ºi domnului lect. univ. dr.
Iulian Oncescu, care au mulþumit
pentru acordarea acestui titlu.
LAUDATIO c u o cazia c onferirii
titlului d e „ Cetãþean d e o noare a l
comunei V oineºti” d omnului
Iulian ONCESCU
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Iulian ONCESCU a
urmat studiile liceale la
Târgoviºte ºi în localitatea Nucet
din judeþul Dâmboviþa, fãrã a
întrerupe însã legãturile cu
plaiurile copilãriei. A avut fericitul
prilej sã-l cunoascã atunci ºi sa-l
aprecieze pe învãþãtorul Vasile
N. Toader, primul dintre cei
preocupaþi de strângerea mãrturiilor privind istoria ºi trecutul
gemenenilor, ceea ce, cu
siguranþã, i-a stârnit curiozitatea
ºi interesul pentru cunoaºterea în
profunzime a comunitãþii locale.
Dovedindu-se un adolescent
dornic de învãþãturã ºi înclinat
spre cunoaºterea trecutului
neamului românesc, tânãrul
Iulian ONCESCU ºi-a concentrat
atenþia asupra studiilor superioare, absolvind, în 1997, cu
succes, Facultatea de ªtiinþe
Umaniste, specializarea Istorie Geografie, din cadrul Universitãþii
„Valahia” din Târgoviºte, sub
îndrumarea unor strãluciþi
profesori, cãrora le-a pãstrat o
vie ºi neºtearsã amintire.
A continuat sã se
perfecþioneze în domeniul de
specialitate, urmând cursurile de
Master la aceeaºi Universitate
(2000-2001), pentru ca apoi
studiile doctorale sã le parcurgã
la cea mai veche instituþie de
învãþãmânt superior din þara,
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaºi. Finalizarea ºi
susþinerea publicã a tezei de
doctorat vor avea loc în anul
2007, la Universitatea „ªtefan cel
Mare” din Suceava, sub
conducerea celui care-i va
deveni un veritabil magistru ºi
exemplu, profesorul universitar
doctor Dumitru Vitcu. Ca o
dovadã a seriozitãþii, a eforturilor
susþinute în direcþia cercetãrii
subiectului ales ºi a originalitãþii
tezei de doctorat domnul Iulian
ONCESCU a primit distincþia
„CUM LAUDAE”. Aceastã
perioadã a studiilor doctorale
(2000-2007) l-a apropiat de
Moldova ºi de moldoveni,
convingându-se de inutilitatea
existenþei unor prejudecãþi
devenite legendare.

Gazeta de Voineºti
De altfel, ori de câte ori
are prilejul, revine cu plãcere pe
aceste meleaguri.
Dupã o scurtã experienþã, ca profesor titular de
istorie-geografie la ªcoala
Generalã Cazaci, din comuna
Nucet, judeþul Dâmboviþa, (19972000), domnul Iulian ONCESCU
se orienteazã spre mediul universitar, din anul 2000 devenind
cadru didactic titular la
Facultatea pe care o absolvise,
parcurgând treptele ierarhiei
pânã la gradul de lector universitar (2004).
Este perioada cea mai
fecundã a activitãþii sale profesionale, didactice ºi de cercetare.
Beneficiar al unor burse ºi stagii
de cercetare în Franþa- în anii
2004 ºi 2006 (Universitatea din
Poitiers) ºi Italia -2008,
(Universitatea Ca FoscariVeneþia) a valorificat aceastã
experienþã, întreþinând o serie de
legãturi profesionale cu cadre
didactice ºi de cercetare din
strãinãtate.
Domeniul preocupãrilor
sale ºtiinþifice este cu precãdere
cel al studierii secolului al XIXlea, din perspectiva diplomaþiei ºi
a relaþiilor internaþionale. A
devenit un membru apreciat al
comunitãþii istorice, rezultatele
cercetãrii sale fiind studiate ºi
citate de colegii de breaslã. Ca o
dovadã a prestigiului profesional
dobândit ºi a calitãþilor sale
excepþionale de bun organizator
al unor sesiuni ºtiinþifice
naþionale ºi internaþionale,
domnia sa face parte din diferite
asociaþii de profil, dintre care le
enumerãm pe cele mai importante: Asociaþia de Balcanistica ºi
Slavistica din România, al cãrei
secretar general este din anul
2007, Centrul pentru Cercetarea
Istoriei Relaþiilor Internaþionale ºi
Studii Culturale „Grigore
Gafencu”, Asociaþia Româna
pentru Studii Nordice ºi Baltice,
precum ºi membru fondator, din
anul 2010, al Asociaþiei Române
pentru Promovarea Valorii.

Continuare în pagina 6
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COMUNA VOINEªTI ªI-A
A OMAGIAT
ªI SÃRBÃTORIT CETÃÞENII
Continuare din pagina 5
Domnul Iulian ONCESCU
este ºi un strãlucit dascãl, am spune
un profesor cu vocaþie ºi pasiune
pentru tot ceea ce face. O
demonstreazã cu prisosinþã cursurile
ºi seminariile sale, care se bucurã
de aprecierea ºi consideraþia studenþilor sãi de la Facultatea de
ªtiinþe Umaniste, Specializarea
Istorie.
Este, în egalã mãsurã, un
foarte bun partener, de o generozitate proverbialã, o gazdã extraordinar de ospitalierã pentru colegii de
breaslã din þara care viziteazã
centrul universitar târgoviºtean.
Întreaga activitate ºtiinþificã a
domnului Iulian ONCESCU este
remarcabilã pentru un tânãr
cercetãtor ºi se concretizeazã, pânã
în momentul de faþã, prin publicarea
a 5 lucrãri în calitate de unic autor, a
altor 3 cãrþi ca prim autor, a 7 lucrãri
de coautor ºi altor 7 în calitate de
coordonator sau editor, la care se
adaugã peste 50 de studii ºi articole
în reviste de specialitate. O operã
ºtiinþificã impresionantã care l-ar fi
putut propulsa spre titlul de profesor
universitar. Din pãcate, vitregia
vremurilor pe care le trãim ºi ale
cãror efecte se resimt ºi în mediul
educaþional, au fãcut ca promovãrile
pe post sa fie blocate. Peste toate
aceste dificultãþi, a existat însã ºi o
consolare. Recent, la 13 decembrie
2012, i s-a acordat din partea
Academiei Române premiul „Nicolae
Bãlcescu” pentru cea de-a doua
ediþie, revãzutã ºi adãugitã, a lucrãrii
intitulatã România în politica orientalã a Franþei (1866-1878), apãrutã
în anul 2010 la celebra editurã
Cetatea de Scaun din Târgoviºte.
Domnul Iulian ONCESCU
nu ºi-a uitat originile ºi locul
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copilãriei, familia, prietenii ºi
consãtenii sãi, implicându-se în
organizarea unor manifestãri
culturale în colaborare cu autoritãþile
locale. Un exemplu elocvent îl
reprezintã coordonarea, în cursul
anului 2012, a unui proiect cultural
finanþat de Administraþia Fondului
Cultural Naþional, din cadrul
Ministerului Culturii, proiect
consacrat aniversãrii a 500 de ani
de atestare documentarã a satului
Gemenea din judeþul Dâmboviþa.
Cu acest prilej, domnia sa a
demonstrat ataºamentul faþã de
plaiurile natale, contribuind la
editarea primei monografii
consacratã localitãþii Gemenea ºi
aparþinând învãþãtorului Vasile N.
Toader, si, totodatã, oferind cititorilor
o nouã monografie, actualizatã, cu
numeroase informaþii inedite,
consacratã aceleiaºi localitãþi. De
asemenea, a realizat Muzeul Satului
Gemenea, reluând astfel activitatea
domnului învãþãtor Vasile N. Toader.
În felul acesta, comunitatea
localã se poate mândri cu trecutul,
tradiþiile ºi valorile sale de-a lungul
timpului si, mai ales, cu oamenii sãi,
mulþi dintre ei parte a intelectualitãþii
din mediul rural sau urban. Având în
vedere realizãrile profesionale
remarcabile ale domnului Iulian
ONCESCU, intelectual distins ºi
profesor formator de multe alte
generaþii de studenþi de aici înainte,
implicarea sa în renaºterea culturalã
a meleagurilor natale, în
promovarea ºi conservarea identitãþii
naþionale, a valorilor comunitãþii
locale, ataºamentul faþa de
Gemenea ºi gemeneni ºi încrederea
în potenþialul uman ºi material al
acestor locuri încãrcate de istorie ºi
frumoase tradiþii, consideram
oportunã, pe deplin îndreptãþita ºi
fericitã iniþiativa autoritãþilor locale,

îndeosebi a domnului primar Sandu
Gabriel Dãnuþ, de a conferi titlul de
cetãþean de onoare al comunei
Voineºti (judeþul Dâmboviþa) domnului Iulian ONCESCU, fiind ferm
convinºi cã va desfãºura în
continuare o activitate la fel de
prodigioasã, atât pe plan profesional, cât ºi în sprijinul comunitãþii.

Craiova
28 decembrie 2012
Prof. univ. dr. Sorin Liviu DAM
MEAN
Director al Centrului de Stud
dii ale
Relaþiilor Internaþionale, Director al
Dep
partamentului de Istorie ºi Relaþii
Internaþionale, Facultatea de Drep
pt
ºi ªtiinþe Administrative,
Universitatea din Craiova
În încheiere nu-mi rãmâne
decât sã mulþumesc în nume
personal, cât ºi în numele tuturor
voineºtenilor, domnului profesor
Iulian Oncescu pentru tot efortul
depus în a duce numele ºi renumele
comunei noastre în þarã ºi peste
hotare.
Mã simt onorat domnule
Oncescu, sã fiu contemporan cu o
personalitate de talia dumneavoastrã ºi mã bucur cã v-am cunoscut
personal. Vã mãrturisesc cã orice
colaborare cu dumneavoastrã a fost
o plãcere, de fiecare datã
dovedindu-vã un bun organizator,
un lider necontestat ºi un adevãrat
prieten.
Vã doresc în continuare mult
succes în carierã, sãnãtate ºi putere
de muncã pentru a vã duce la capãt
toate proiectele iniþiate.
De asemenea, vã asigur de
toatã disponibilitatea în vederea
colaborãrii pe viitor.

Vicep
primar Claud
diu Pop
pa
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,,Geniul, în zdreanþã sau în veºminte
aurite, t ot g eniu r ãmâne”
Sub aceastã titulaturã s-au
sãrbãtorit pe 15 ianuarie 2013, în
sala de festivitãþi a Cãminului
Cultural Voineºti, 163 de ani de la
naºterea „Luceafãrului poeziei
româneºti“. Au participat 50 de persoane care s-au putut bucura de
reconstituirea atmosferei basmelor ºi
poeziilor eminesciene.
Gazda acestui eveniment a
fost Biblioteca comunalã “Vasile
Florescu” Voineºti, care s-a bucurat
însã ºi de sprijinul Ansamblului
„Datina Voineºteanã”, al Asociaþiei
„Tineri pentru Europa de Mâine”, al
Bibliotecii Judeþeane
„I.H.Rãdulescu“ – Centrul EUROPE
DIRECT Târgoviºte, al Bibliotecii
Comunale „’Dragomir Iorgulescu”
Vãleni Dâmboviþa ºi al Primãriei ºi
Consiliului Local Voinesti.
Startul a fost dat de primarul

comunei Voineºti, Dãnuþ Gabriel
Sandu. „Ziua Culturii Naþionale se
celebreazã anual pe 15 ianuarie,
sub patronajul figurii ilustre a marelui
poet Mihai Eminescu, un omagiu
care marcheazã anul acesta
împlinirea a 163 de ani de la
naºterea celui care ºi-a trãit viaþa în
slujba slovei. Mihai Eminescu, «poetul nepereche», rãmâne unul dintre
simbolurile remarcabile ale culturii
româneºti, autorul care a exprimat
cel mai bine în versuri spiritualitatea
poporului nostru”, s-a adresat edilul
participanþilor la eveniment
La rândul sãu, bibliotecara
Belbe Florentina a prezentat documentarul „VIAÞA ªI ACTIVITATEA
LUI MIHAI EMINESCU”, care a fost
excelent împletit cu versuri ale
poetului, recitate de elevi.
Mesajul doamnei Oprescu

Aurora despre importanþa
desfãºurãri activitãþilor culturale în
cadrul bibliotecilor comunale a fost
primit cu entuziazm de cãtre participanþi ºi a fost urmat de un moment
literar-artistic prezentat de elevii
ªcolii Vãleni Dâmboviþa ºi Voineºti.
Activitatea s-a încheiat într-o
atmosferã de sãrbãtoare. Copiii din
Voineºti, membri ai Ansamblului
Folcloric „Datina Voineºteanã” au
prezentat suite populare din zona
Munteniei.

GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE AN
Continuare din pagina 3
În ultimii 4-5 ani sta retrasã
timp de cel puþin opt luni(anual), la
Mânãstirea Vãratec. Ea spune:
,,Respir în acel loc sacralitate…
Preocuparile mele au încetat sã mai
fie exclusiv literare, au devenit ºi
legãturi spirituale. Îl caut pe
Dumnezeu”…
„Spectacolul lumii contemporane este dezarmant. Mã simt
într-o mare nesiguranþã, pentru ca
toatã tabla de valori în care am
crezut s-a zguduit…”
„Existã ºi o crizã a culturii…
existã un fel de indiferenþã faþã de
trecut. Lumea a început sã uite sã
vorbeascã pentru cã nu mai citeºte”.
„De la Freud încoace s-a
produs o mutaþie: s-a pus sexul în

locul capului. Asta e tristeþea cea
mai mare…anumite cuvinte nu se
pronunþau…existã o pudoare. Acum
,,cuviinþa” cuvântul acesta a dispãrut
din dicþionar.”
«Trupul este cortul lui
Dumnezeu» a spus Pavel. Ce facem
noi cu el? Îl expunem ca pe o
bucatã oarecare de carne? E
cumplit. Cumplit e ºi ceea ce s-a
întâmplat cu relaþiile dintre femei ºi
bãrbaþi. Dupã pãrerea mea, aici s-a
sãvârºit o crimã. Fiorul primei întâlniri, dragostea, aºteptarea cãsãtoriei, toate astea au disparut. Ce se
întâmplã cu noi?”
Asta ne întrebãm, ºi vã
întrebãm ºi pe dumneavoastrã.
Rãspunsul poate sã vinã în
diferite feluri. Ceea ce doare astãzi
cel mai mult este rãzboiul dintre noi:

,,o parte cu cealaltã parte”. Oamenii
politici trebuie sã înþeleagã cã sunt
în slujba oamenilor ºi au mari obligaþii faþã de ei. Nu trebuie dezamãgiþi!
Singura ºansã e unirea
oamenilor în credinþã. Dragostea
creºtinã uneºte pe oameni, ura
satanicã dezbinã.
ªi mai multã muncã! Avem
personalitãþi de valoare, cu multã
bunavoinþã. Dacã adãugãm la
munca noastrã ºi credinþa în
Dumnezeu, ,,toate acestea se vor
adãuga nouã” .
Sã fiþi fericiþi! Dumnezeu sã
vã binecuvinteze în Noul An!

Did
doacã-D
Dojanã Vasile
Pr. Paroh Voineºti
Ianuarie 2013
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Retrospectiva anului 2012
Dragi cetãþeni ai comunei
Voineºti, am încheiat un an în care
fiecare dintre noi a avut parte de evenimente plãcute sau mai puþin plãcute,
atât în viaþa privatã cât ºi la locul de
muncã. Este important pentru fiecare
dintre noi sã privim retrospectiv ºi sã
vedem ce nu am reuºit sã realizãm, sã
le replanificãm pentru anul care a
început ºi sã vedem unde am greºit. La
fel de importantã pentru noi este ºi
satisfacþia obþinutã în urma analizãrii
aspectelor pozitive ce au avut loc în
viaþa noastrã. Astfel, în acest moment
îmi trec prin minte bucuriile pe care
le-am avut în plan personal, dar nu pot
sã nu mã gândesc ºi la realizãrile pe
care le-am avut alãturi de echipa de
poliþiºti pe care o conduc.
La începutul anului 2012 miam stabilit mai multe obiective, pe care
cu satisfacþie vã spun cã le-am
îndeplinit cu ajutorul poliþiºtilor care,
necondiþionat, au depus eforturi pentru
ca locuitorii comunei Voineºti sã nu
devinã victime ale unor infracþiuni. Mã
gândesc la orele lucrate peste program,
în care ne-am vitregit famiile, la orele
lucrate pe timp de noapte atât în uniformã cât ºi civil, precum ºi la alte eforturi
pe care însã nu le voi enumera în acest
material. De asemenea, nu pot sã nu
amintesc sprijinul pe care o parte din
dumneavoastrã ni l-a acordat atunci
când l-am solicitat pentru soluþionarea
unor probleme. Nu în ultimul rand,
vreau sã amintesc sprijinul acordat de
cãtre Primãria Voineºti pentru realizarea
dezideratelor noastre, de apreciat fiind
faptul cã, atât Consiliul Local cât ºi conducerea Primãriei au fost permanent
ancoraþi în problemele comunitãþii.
Dintre obiectivele stabilite la
început de an 2012 ºi finalizate pozitiv
amintesc: scãderea numãrului de
infracþiuni de furt, scãderea numãrului

de sesizãri adresate poliþiei printr-o
intervenþie imediatã ºi fermã, creºterea
numãrului de autori de infracþiuni
identificaþi în cauzele rãmase iniþial cu
autor necunoscut, creºterea fermitãþii
atât în aplicarea mãsurilor de naturã
contravenþionalã cât ºi aplicarea
mãsurilor privative de libertate în
cauzele penale etc.
Bineînþeles cã în astfel de
momente retrospective nu pot sã nu mã
gândesc ºi la acele cauze (puþine la
numãr) în care autorii nu au fost identificaþi, dar vã asigur cã fiecare dintre
aceste fapte se aflã în atenþia nostrã ºi
ne-am bucura dacã am primi date de la
cetãþeni pe care noi sã le exploatãm ºi
sã le transformãm în probe.
În finalul acestui material, aºa
cum fac de fiecare datã, vin cu câteva
sfaturi pentru ca niciunul dintre
dumneavostrã sã nu fie victima vreunei
infracþiuni:
- conduceþi prudent respectând legea ºi
adaptând viteza la condiþiile meteo;
- asiguraþi-vã locuinþa cu sisteme sigure
de închidere, lãsaþi un bec aprins pe
timp de noapte ºi lãsaþi gospodãria în
grija unui vecin dacã plecaþi de acasã;
- nu lãsaþi animalele nesupravegheate
în grãdini nici pe timp de zi ºi nici pe
timp de noapte, recomandat fiind ca
acestea sã fie închise cu lacãt ;
- copiii sã fie atenþi în deplasarea la ºi
de la ºcoalã, unde se joacã, cu cine se
joacã, ce preocupari au;
În încheiere vã doresc un an
nou mai bun, plin de bucurii, împliniri ºi
multã sãnãtate.
Cu stimã ,

ªeful Secþiei 5 Poliþie Ruralã Voineºti
Inspector de Poliþie
Uþã Nicolae Gabriel

ianuarie 2013

D’ale
gemenenilor
Aceeaºi ºcoalã - o
nouã schimbare
Anul acesta ºcoala a
început sub semnul unor
neclaritãþi:
• clasa 0 la ºcoalã sau la grãdiniþã
• educatori ºi învãþãtori cu/ fãrã
studii superioare, sunt câteva
lucruri nelãmurite pentru anul în
curs.
Poate nu ne intereseazã
pe toþi aceste probleme, dar sigur,
ne afecteazã.
Lucrurile eficiente sunt ºi
lucruri bineorganizate. O bunã
organizare porneºte de la certitudini ºi urmãreºte performanþa. A
vorbi , la noi, despre organizare
este o fantezie fiindcã lucrurile
sunt” atât de relative” încât este o
imprudenþã sã te gândeºti la ce vei
face mâine pentru cã “astãzi” te va
prinde pe picior greºit.
Revenind la neclaritãþile
noastre ne întrebãm: Cum va fi pe
1 Septembrie 2013? Cum vom
începe ºcoala... Întorcându-ne la
prezent avem aceleaºi întrebãri, ºi
dacã ne referim la ºcoala noastrã.
Ce ne aduce 2013 ? Va fi
la fel de frig ºi în 2013? Vom fi la
fel de implicaþi în problemele
ºcolii?... Vom avea aceleaºi
performanþe ? Vom fi..., nu vom
mai fi?
Dupã cum spune latinul
“carpe diem”, sã trãim clipa...
spunând cã timpul va fi binevoitor
cu noi.

Prof. Mãnescu Elena

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!

