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Dragi
voineºteni,
Vã chem sã regãsim împreunã drumul acestei þãri
cãtre o viaþã mai bunã. Sã redevenim o societate
unitã în jurul valorilor noastre naþionale - familia
creºtinã, munca cinstitã ºi solidaritatea între
oameni.
Îmi doresc sã ajungem din nou
o naþiune mândrã, iar milioanele
de români care astãzi trãiesc printre
strãini sã se întoarcã acasã,
cu speranþa unui trai mai bun.
Îmi propun ca la finele mandatului
meu de preºedinte al României
fiecare copil al acestei þãri sã spunã
cu tãrie cã are încredere în viitorul lui
ºi cã viitorul lui este aici în România.
Atunci vom ºti cu toþii cã þara noastrã
merge înainte, cã economia este pe
drumul bun ºi cã nimeni nu este
lãsat în urmã.

Mircea G eoanã
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Dragii mei,
În urmã cu 16 luni, aþi decis, prin vot,
sã vã reprezint interesele, alegându-m
mã primar al
mi responsabilitatea de
comunei ºi încredinþându-m
prim gospodar. Acum, în plinã campanie electoralã
pentru alegerile prezidenþiale ce vor avea loc în
data de 22 noiembrie 2009, mã simt dator
sã vã prezint candidatul PSD pentru Preºedinþia
României, domnul MIRCEA GEOANÃ. De ce fac
acest lucru? Fiindcã ºi eu, primarul comunei
Voineºti, reprezint echipa PSD. Am fost ales pe
listele acestui partid, susþin candidatura domnului
MIRCEA GEOANÃ ºi voi vota MIRCEA GEOANÃ,
singurul capabil sã aducã stabilitatea politicã ºi
economicã în România.
C i n e e s t e M i rc e a G e o a n ã ?
Mircea Geoanã s-a nãscut în
Bucureºti, pe 14 iulie 1958. Tatãl sãu,
loan, a fost cadru militar, iar mama sa,
Elena Iuliana, a lucrat ca inginer la
ITB. De la pãrinþii sãi a învãþat cât de
importante sunt munca cinstitã,
disciplina ºi respectul faþã de valorile
naþionale. Mircea Geoanã ºi-a
petrecut copilãria în cartierul Ciºmigiu,
iar anii adolescenþei în cartierul
Domenii din Bucureºti. În timpul
vacanþelor ºcolare, mergea la bunicii
din judeþul Dolj. În 1972, a intrat la
Liceul Sf. Sava din Bucureºti, profil
real. În timpul liceului, ºi-a descoperit
pasiunea pentru sport, în special
pentru baschet ºi tenis, pe care
continuã sã le practice ºi astãzi.
A absolvit cursurile Facultãþii de
Mecanicã, din cadrul Institutului
Politehnic Bucureºti, iar în anul 1987
s-a înscris la Facultatea de Drept din
cadrul Universitãþii Bucureºti. Mircea
Geoanã ºi-a completat experienþa
academicã în 1992, fiind absolvent al
prestigioasei Ecole Nationale
d'Administration din Paris. De
asemenea, ºi-a dobândit doctoratul în
Economie Mondialã la Academia de
Studii Economice din Bucureºti.
Recunoscut astãzi ca fiind unul dintre
principalii lideri politici care au
contribuit la aderarea României în
structurile euro-atlantice, Mircea
Geoanã a absolvit în 1994 Cursul
NATO despre Instituþii democratice. În
perioada în care a fost ambasador al
României la Washington, a urmat
Programul de dezvoltare managerialã
al Grupului Bãncii Mondiale, în cadrul
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Harvard Business School. Mircea
Geoanã ºi-a început activitatea
profesionalã în domeniul energetic,
ca inginer, la Trustul Energomontaj
Bucureºti. În decembrie 1989 era
adjunct de ºef de brigadã la
Energomontaj ºi student la Drept.
Familia Geoanã
Mircea Geoanã este cãsãtorit
de 24 de ani cu Mihaela, de profesie
arhitect. Mihaela Geoanã este
implicatã în numeroase proiecte
caritabile. Este preºedinta Fundaþiei
Renaºterea, preºedinta Centrului
Român pentru Copii Dispãruþi ºi
Exploataþi Sexual - Focus ºi
preºedinta Crucii Roºii Române.
M i rc e a G e o a n ã , d i p l o m a t u l
În 1990, Mircea Geoanã a intrat în
Corpul Diplomatic, începând ca
referent pe relaþia cu Franþa. În cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, Mircea
Geoanã a ocupat poziþia de Director al
Departamentului de Afaceri Europene
(NATO, Comunitatea Europeanã,
OSCE, UE, Consiliul Europei), pentru
ca, începând cu 1991, sã conducã
delegaþia românã la Comitetul înalþilor
funcþionari ai OSCE. În 1994, a fost
numit în funcþia de Director General
pentru Asia, America Latinã, Orientul
Mijlociu ºi Africa, iar în 1995, în cea
de Director General pentru Europa,
America de Nord, Asia, America
Latinã, Orientul Mijlociu ºi Africa. În
perioada 1993-1995, Mircea Geoanã a
ocupat ºi funcþia de purtãtor de cuvânt
în cadrul Ministerului Afacerilor

Externe. În februarie 1996, la doar
37 de ani, Mircea Geoanã a fost numit
ambasador extraordinar ºi
plenipotenþiar al României în Statele
Unite ale Americii. Astfel, el devenea
cel mai tânãr ambasador din Corpul
Diplomatic Român. Datoritã
profesionalismului ºi seriozitãþii de
care a dat dovadã, în martie 2000,
i-a fost acordat rangul diplomatic
de ambasador. În decembrie 2000,
Mircea Geoanã a fost desemnat
Ministru al Afacerilor Externe. Ca ºef
al diplomaþiei româneºti, a fost unul
dintre principalii artizani ai aderãrii
României la NATO în primãvara anului
2004 ºi a avut un rol decisiv la
încheierea negocierilor de aderare a
României la Uniunea Europeanã. Ca
ministru de externe, Mircea Geoanã a
deþinut funcþia de Preºedinte în
exerciþiu al Organizaþiei pentru
Cooperare ºi Securitate în Europa
(OSCE) în anul 2001, pentru ca, patru
ani mai târziu, sã îndeplineascã
mandatul de reprezentant personal
al Preºedintelui în exerciþiu al OSCE
pentru Georgia. În 2004, Mircea
Geoanã a asigurat pentru douã luni
preºedinþia Consiliului de Securitate al
ONU. În toatã activitatea sa
diplomaticã, Mircea Geoanã a
demonstrat cã interesele þãrii
noastre pot fi îndeplinite cel mai bine
atunci când existã o conducere
capabilã sã uneascã aspiraþiile
tuturor în spatele unui deziderat
naþional.

(continuare în pagina 3)

Nr. 7  Octombrie 2009

Gazeta de Voineºti

MIRCEA GEOANÃ, UN LIDER CAPABIL
SÃ A D U C Ã T O Þ I O A M E N I I A L Ã T U R I
ªI SÃ E L I M I N E D E Z B I N A R E A
(continuare din pagina 2)
M i rc e a G e o a n ã , o m u l p o l i t i c
Mircea Geoanã a devenit membru al
Partidului Social Democrat în 2001.
La fel ca în diplomaþie, ascensiunea
sa în politica româneascã a fost
extrem de rapidã. Dupã patru ani de
activitate politicã, Mircea Geoanã a
fost ales preºedinte al socialdemocraþilor, în aprilie 2005, funcþie în
care a fost reconfirmat, pe
10 decembrie 2006, de cãtre
Congresul Partidului Social Democrat.
Cu aceastã ocazie, Mircea Geoanã a
lansat proiectul România Socialã,
o propunere vizionarã asupra
dezvoltãrii societãþii româneºti,
întemeiatã pe principiile socialdemocraþiei europene. În centrul
acestei propuneri stã convingerea cã
toþi românii vor trãi mai bine atunci
când întreaga societate va fi aºezatã
pe valori precum munca cinstitã, solidaritatea ºi dreptatea socialã. În 2004,
Mircea Geoanã a fost ales senator de
Dolj, preºedinte al Comisiei pentru
Politicã Externã a Senatului României
ºi a devenit membru al Comisiei
Parlamentului României pentru
Integrare Europeanã. În luna ianuarie
2006, a fost ales Preºedinte al
Comitetului Internaþionalei Socialiste
pentru Europa de Sud-Est, funcþie
deþinutã împreunã cu liderul Partidului
Socialist Bulgar, Serghei Stanisev.
Ca preºedinte al PSD, Mircea Geoanã
este membru al PES Leaders, alãturi
de preºedinþii tuturor partidelor
social-democrate ºi socialiste din
Europa. Lider al Stângii româneºti,
Mircea Geoanã a promovat în
acþiunea publicã grija faþã de oameni,
responsabilitatea civicã ºi justiþia
socialã. În acelaºi timp, Mircea
Geoanã ºi-a propus ºi a reuºit sã
asigure unitatea partidului pe care îl
conduce într-o perioadã grea, de
Opoziþie, pentru PSD. În iunie 2008,
PSD a câºtigat alegerile locale, iar pe
30 noiembrie, Alianþa PSD+PC a
obþinut cele mai multe voturi la

alegerile parlamentare, iar Mircea
Geoanã a câºtigat cel de-al doilea
mandat de senator, cu aproape 65%
din voturile locuitorilor din
circumscripþia electoralã nr. 5 din Dolj.
În decembrie 2008, Mircea Geoanã a
fost ales Preºedinte al Senatului
României. În luna mai 2009, Mircea
Geoanã a fost desemnat de cãtre
Consiliul Naþional drept candidatul
Alianþei PSD+PC pentru cursa
prezidenþialã. În discursul de
acceptare a nominalizãrii, Mircea
Geoanã a declarat cã prioritatea
mandatului sãu de preºedinte va fi
recâºtigarea încrederii românilor în
viitorul þãrii. România are acum nevoie

Harvard România-Moldova,
înfiinþat în noiembrie 2004 ºi parte a
Consorþiului Român pentru Educaþia
Copiilor ºi Tinerilor Supradotaþi ºi
Talentaþi. De asemenea, este membru
fondator al Asociaþiei Foºtilor Studenþi
Români la ENA (Ecole Nationale
d'Administration) ºi Preºedinte de
onoare al Asociaþiei George C.
Marshall România. Mircea Geoanã are
un rol activ în cadrul German Marshall
Fund - Black Sea Trust Fund ºi este
un membru de bazã al Global
Progressive Forum, o iniþiativã
comunã a Partidului Socialiºtilor
Europeni ºi a Internaþionalei
Socialiste, din care fac parte
personalitãþi din toatã lumea ºi din
toate domeniile de activitate, oameni
care împãrtãºesc valorile progresiste
ale Stângii moderne.
Activitate publicisticã

de un lider capabil sã aducã toþi
oamenii alãturi ºi sã elimine
dezbinarea care a mãcinat societatea
româneascã în ultimii 5 ani. Acest lider
este Mircea Geoanã.
Activitatea civicã
Numele lui Mircea Geoanã este legat
nu doar de politicã ºi diplomaþie, ci ºi
de o puternicã activitate în domeniul
societãþii civile. El este preºedinte al
Institutului Aspen România,
organizaþie apoliticã ce are drept scop
promovarea dialogului între
conducãtorii politici, intelectuali ºi
oamenii de afaceri. Mircea Geoanã
este ºi membru în Consiliul de
Conducere al Institutelor Aspen Italia
ºi SUA. Mircea Geoanã se numãrã
printre membrii fondatori ai Clubului

Experienþa acumulatã de Mircea
Geoanã, atât pe plan politic, cât ºi pe
plan diplomatic, este evidenþiatã în
lucrãrile publicate. La sfârºitul anului
2005, ºi-a lansat primul volum,
"Drumul spre Europa ºi Lumea
transatlanticã", al cãrþii "Politica
externã a României la începutul
secolului XXI", publicatã de Editura
Univers Enciclopedic. În anul 2006,
Mircea Geoanã a publicat "America,
Europa ºi Modernizarea României Fundamente pentru un proiect
românesc de societate", iar în 2008, a
lansat volumul "Modelul Social
Românesc - Calea cãtre o altã
Românie".
În încheiere vã invit pe toþi
locuitorii comunei Voineºti sã vã
prezentaþi la vot pe data de
22.11.2009 ºi sã votaþi MIRCEA
GEOANÃ PREªEDINTE. Haideþi cu
toþi sã facem SCHIMBAREA de care
românii au nevoie.

Cu deosebit respect,
primarul dumneavoastrã
SANDU GABRIEL DÃNUÞ
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DECLARAÞIE POLITICÃ
„Adevãratul raport al lui Traian Bãsescu”
Doamnelor ºi domnilor
parlamentari,
În urmã cu mai bine de o lunã,
preºedintele Traian Bãsescu zãbovea
în Parlamentul României preþ de peste
3 ore, pentru a prezenta în plen
Raportul activitãþii celor aproape cinci
ani de mandat. Un gest de imagine,
ºtiut fiind faptul cã actualul ºef al statului
nu dã douã parale pe importanþa forului
legislativ. Traian Bãsescu a pozat
conºtiincios în faþa camerelor de luat
vederi, folosindu-se de acest prilej
pentru a desena în cele mai vii culori
perioada nefastã în care a ocupat
fotoliul de la Cotroceni ºi pentru a
cosmetiza cu cinism ºi tupeu nemãrginit
o realitate sumbrã. Preºedintele a vorbit
neîntrerupt despre realizãri iluzorii,
despre reuºite imaginare ºi despre
proiecte ºi intenþii fantasmagorice. S-o
luãm cu începutul ºi sã vorbim despre
relaþia preºedintelui cu instituþiile
statului. Zice ºeful statului cã acestea
se aflau într-o deplorabilã stare de
latenþã ºi ineficienþã ºi cã fix acum cinci
ani de zile ele „au început sã
funcþioneze“. Ca la un semn. Realitatea
are însã altã faþã. Este notorie relaþia
preºedintelui cu Parlamentul ºi nu e
nimeni aici care sã nu se fi simþit jignit ºi
umilit de câte ori Bãsescu se trezea cu
faþa la cearceaf ºi îi cãºuna pe legislativ.
Avea ºi o poliþã de plãtit instituþiei care a
avut „tupeul“ sã îl atenþioneze cã
încalcã flagrant Constituþia ºi legile þãrii
ºi sã-l suspende din funcþie. Pentru cã
preºedintele nu poate ierta o astfel de
atitudine, acum se gândeºte sã se
rãzbune. Defileazã cu ideea
parlamentului unicameral, ºi nu oricând,
ci în campanie, încercând chiar sã
suprapunã un referendum peste
alegerile prezidenþiale. Ce mai conteazã
cã sfideazã din nou regulile jocului?
Ce mai conteazã cã tema este pur
demagogicã ºi nu ilustreazã prioritãþile
reale ale oamenilor? Pentru Traian
Bãsescu nu conteazã decât sã se
salveze ºi sã câºtige alegerile cu orice
preþ. Chiar cu orice preþ! Traian
Bãsescu are impresia cã poate sã facã
tot ce doreºte, doar pentru cã aºa vrea
el. Ba mai mult, cu câteva zile în urmã,
preºedintele fãcea o declaraþie
aiuritoare, ameninþând Parlamentul cu
dizolvarea. Îl cam încurcã alegerile. ªi îl
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vor încurca ºi mai mult rezultatele. Tot
în ciclul relaþiilor „armonioase“ cu
instituþiile intrã ºi dialogul dintre
Preºedinþie ºi Executiv. „Luna de miere“
cu primul Guvern din mandatul lui
Bãsescu a durat pânã când PNL a
refuzat sã devinã un partid satelit al PD
ºi al Instituþiei Prezidenþiale. Rezistenþa
lui Tãriceanu l-a iritat nespus pe
preºedintele jucãtor, obiºnuit,
probabil, sã aibã tot timpul mingea la
picior. Ne amintim cu toþii scandalurile
interminabile dintre palate, care au
tensionat pânã la instabilitate viaþa
politicã din România. Liberalii îi
scoseserã partidul de suflet de la
guvernare, blocându-i butoanele de
comandã ºi eliminându-i din schemã pe
apropiaþii Cotrocenilor. Într-un moment
delicat pentru þarã, PSD a acceptat sã
intre la guvernare alãturi de PD-L, dar
nici aceastã variantã nu i-a fost pe plac.
Interesele erau prea mari pentru
preºedinte, iar alegerile mult prea
aproape pentru ca acesta sã se
mulþumeascã cu jumãtate din portofolii.
A dinamitat Executivul, obligând PSD sã
plece de la guvernare. A rãmas cu
câþiva pedeliºti fideli pe care i-a uns
stãpâni pe câte douã ministere. Noroc
cã s-a inventat Emil Boc, premieruljucãrie pentru preºedintele-jucãtor! De
altfel, Traian Bãsescu a dovedit cã nu
se poate înþelege cu nimeni. Nici mãcar
cu profesioniºtii care i-au stat, iniþial,
alãturi. Adriana Sãftoiu, Renate Weber,
Andrei Pleºu ºi Sergiu Medar. Simpla
enumerare a acestor nume de consilieri
prezidenþiali, oameni extrem de
valoroºi, care nu l-au mai suportat pe
Traian Bãsescu este o dovadã în plus a
caracterului dificil ºi conflictual al
preºedintelui. De fapt am greºit când
am spus cã Traian Bãsescu nu se
înþelege cu nimeni. Sunt câteva persoane cu care ºeful statului nu a avut
niciodatã vreun diferend. O fi pentru cã
respectivii au înlocuit demnitatea cu
slugãrnicia în scara de valori, o fi pentru
cã adoptând poziþia „culcat“ au ajuns în
oareºce posturi confortabile...? Nu
ºtim. Tot ce ºtim e cã Udrea, Boc,
Blaga, Berceanu, Videanu sunt numele
cele mai dragi cârmaciului ºef atunci
când vine vorba de „prieteni“. Vã
amintiþi, desigur, lozincile anticorupþie cu
care Traian Bãsescu defila glorios în
precedenta campanie electoralã. Poza

nonºalant în cavaler al dreptãþii, trecând
sub tãcere dosarele legate de Flota pe
care o înecase el însuºi. A reuºit sã
pãcãleascã ºi sã pluseze electoral. În
realitate, lupta anticorupþie s-a dovedit a
fi o perdea de fum care sã acopere
marile tunuri date de Bãsescu ºi acoliþii
sãi: „Flota“, casa din Mihãileanu,
apartamentul de 800.000 de euro al
Ioanei Bãsescu, legãturile cu
controversatul personaj Puiu Popoviciu,
întâlnirile de tainã cu regii asfatului în
vestita cârciumã Golden Blitz , afacerile
cu armament ale lui Mircea Bãsescu,
muºamalizarea cazurilor de corupþie
„Ridzi“ ºi „Udrea“. Asta în timp ce toate
„marile dosare“ fabricate de ºeful
statului s-au dovedit a fi lipsite de
substanþã ºi prost întocmite de
procurorii politici ai lui Traian Bãsescu:
Dumitru Sechelariu - achitat, Ion
Dumitru - achitat, ªerban Mihãilescu s-a constatat nulitatea urmãririi penale,
Ion Iliescu - soluþie de Neîncepere a
Urmãririi Penale. Ce sã mai vorbim de
mascarada televizatã, regizatã
împotriva lui Adrian Nãstase? Toate
aceste scenarii ieftine au eºuat
lamentabil într-un circ mediatic menit
sã discrediteze adversarii politici ai
preºedintelui. Totul, fireºte, pe bani
publici ºi folosind abuziv instituþiile
statului. În acest registru se înscrie
ºi folosirea tehnicilor de ascultare a
telefoanelor, interceptãri ºi filaj al cãror
cuantum nu se justificã în raport cu
rezultatele obþinute.
(continuare în pagina 5)
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DECLARAÞIE POLITICÃ
„Adevãratul raport
al lui Traian Bãsescu”
(continuare din pagina 4)
Preºedintele Bãsescu a mai gãsit un motiv
de mândrie, vorbind cu nonºalanþã despre un
aºa-zis succes al politicii externe care i s-ar datora
exclusiv. Orice român care se informeazã ºtie cã
þara a fost izolatã ºi cancelariile europene i-au
întors spatele ºefului statului. Bãsescu a reorientat
România spre Est, alegându-se praful de celebra
Axã Bucureºti-Londra-Washington, dar ºi de
licuricii care-i alergau prin cap toatã noaptea. Bine,
ar mai fi câteva motive pentru noua „viziune“ de la
Cotroceni: Bãsescu a gãsit în spaþiul ex-sovietic
tot ce-l unge pe suflet: republici prezidenþiale, în
care preºedinþii sunt adevãraþi despoþi, parlamente
unicamerale de formã, democraþii de carton, dar ºi
votcã de calitate. Dacã n-a reuºit sã facã pozã cu
Obama sau Gordon Brawn, Traian Bãsescu a
reuºit sã compenseze prin apariþii alãturi de
personaje exotice, cum ar fi Bercea Mondialu’,
dom’ Costel ºi alþi bãieþi educaþi, licenþiaþi în
rãpirea ºi sechestrarea de persoane. Noroc cã
mandatul se încheie peste câteva zile, altfel
talentul politic ºi diplomatic al lui Traian Bãsescu
ar fi împins România în cele mai uitate unghere
ale Antarcticii! Ultimul ºi cel mai important motiv
de „mândrie“ este felul în care preºedintele a
înþeles relaþia cu presa. El se considerã promotorul democraþiei în mass-media, al pluralismului ºi
libertãþii de expresie. ªi a perceput într-un fel
aparte aceastã libertate: domnia sa poate sã
înjure ºi sã jigneascã jurnaliºtii, în timp ce aceºtia
trebuie sã exerseze poziþia „ghiocelului“ în faþa
augustei prezenþe. Expresii ca „þigancã împuþitã“,
„gãozar“, „pãsãricã“, „tonomate“ sau „moguli“ fac
parte din vocabularul uzual-limitat al lui Traian
Bãsescu în raport cu ziariºtii. De ce? Simplu!
Pentru cã au neruºinarea sã nu fie de acord cu
ideile geniale ale marinarului-ºef.

Stimaþi colegi,
Nu am fãcut decât sã amintesc numai câteva
dintre episoadele care au marcat cei cinci ani de
mandat al preºedintelui Bãsescu. Cinci ani de
abuzuri, cinci ani de jigniri, cinci ani de scandaluri
ºi conflicte inventate, de manipulãri grosolane,
cinci ani de batjocurã la adresa poporului român,
de cinism ºi tupeu al clicii lui Traian Bãsescu. Nu
ne mai mirãm cã lumea a ajuns la capãtul rãbdãrii.
Numai cã ºi rãbdarea are o limitã. Iar limita va fi 6
decembrie, ziua când Traian Bãsescu ºi gaºca sa
de profitori vor pãrãsi definitiv fotoliile de unde au
condus, în mod iresponsabil, destinul României
spre dezastru.

senator PSD + PC
lector univ. dr. ADRIAN ÞUÞUIANU
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AJUTOARE PENTRU
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI
Ca în fiecare an,
familiile sau
persoanele
singure care au
venituri mici
beneficiazã de
ajutoare de
încãlzire pentru
perioada
noiembrie 2009 –
martie 2010, în
baza OUG.
105/2003 cu
modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Ajutorul
de încãlzire se va acorda familiilor
defavorizate pentru încãlzirea
locuinþei cu: energie termicã în
sistem centralizat; gaze naturale;
lemne, cãrbuni ºi combustibil
petrolier. Pentru perioada
noiembrie 2009 – martie 2010 pot
depune cererii pentru a primi
ajutorul de încãlzire, familiile si
persoanele singure care au un
venit lunar de cel mult 615 lei pe
membru de familie. Ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei se acordã pe
baza cereri titularului care se va
face pe un formular tipizat, numit
„cerere ºi declaraþie pe propria
rãspundere“, formular care se
gãseºte la „ghiºeul unic“ din holul
Primãriei Voineºti. Aceastã cerere
va fi însoþitã obligatoriu de copiile
documentelor de identitate pentru
toþi membrii familiei (buletine sau
cãrti de identitate, certificate de
casatorie, certificate de naºtere
pentru minorii care au vârsta sub
14 ani ºi nu au carte de identitate).
De asemenea la dosar vor fi
depuse urmãtoarele documente
pentru veniturile realizate de
membrii familiei sau persoanei
singure:
- Adeverinþã de salariat
- Cupoane de alocaþii
- Cupoane de pensii
- Cupoane pentru pensia de
întreþinere
- Cupoane pentru pensia de
handicap
- Cupoane pentru indemnizaþia
de creºterea copilului
- Adeverinþe burse pentru elevi
ºi studenþi
- Documente pentru alte venituri
ale familiei.
Titularii cererilor depuse pânã la
data de 30 noiembrie 2009 vor
beneficia de plata integralã a

ajutorului de încãlzire pentru lunile
noiembrie 2009 - martie 2010.
Solicitanþii care vor depune cereri
dupã aceastã datã beneficiazã de
ajutorul de încãlzire începând cu
luna depunerii cererilor. Plata
ajutorului de încãlzite se va face la
sediul Primãriei Voineºti, iar
modalitatea de plata va fi
comunicatã în timp util, în funcþie
de deciziile de la nivel central ºi
judeþean. Categoriile de venituri pe
membru de familie pentru sezonul
rece noiembrie 2009 – 2010 sunt
cele din tabelele de mai jos.
Gaze naturale

Lemne ºi combustibili petrolieri

Beneficiarii de ajutor social
conform legii 416/ 2001 cu
modificãrile si completãrile
ulterioare nu vor întocmii dosare
pentru încãlzirea locuinþei primind
sumele cuvenite conform Legii
în tranºe lunare pe stat de platã,
alãturi de ajutorul social.

Asistenþi sociali,
Oprea Constantin
Oprea Adrian
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SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE “IZVORÂTORUL DE MIR”
ZIUA DE NAªTERE A PAROHIEI LUNCA VOINEªTI
Iubiþi credincioºi, pe 26
octombrie, Biserica Ortodoxã prãznuieºte
pe unul din cei mai mari mucenici, anume
pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
izvorâtorul de mir. Acest mucenic vrednic
de laudã, s-a nãscut în cetatea Solonul
sau Tesalonic din nordul Greciei. Tatãl sãu
a fost voievod ºi comandant al cetãþii
Tesalonic ºi era creºtin, dar þinea în tainã
dreapta credinþã, pentru marea prigoana
ce era atunci asupra creºtinilor. El avea un
copil, anume Dimitrie, pe care l-a crescut
de mic în dreapta credinþã ºi în dragoste
pentru Iisus Hristos. Tatãl lui Dimitrie avea
în casa lui douã icoane frumoase, cu
chipul Domnului Nostru Iisus Hristos ºi a
Preacuratei Sale Maici, la care se
închinau, el ºi soþia sa. La aceste sfinte
icoane duceau adesea pãrinþii pe copilul
Dimitrie, încã din pruncie, ca sã se închine
Mântuitorului ºi Maicii Domnului,
învãþându-l sã se roage ºi descoperindu-i
taina adevãratei credinþe în Hristos. Pe
când era Sfântul Dimitrie în vârstã de 20
de ani, a murit tatãl lui, binecredinciosul
voievod al Tesalonicului. Auzind împãratul
Maximilian de aceasta, a chemat la el pe
Dimitrie, fiul voievodului, pe care vãzindu-l
înþelept ºi viteaz în rãzboaie, l-a fãcut
voievod în locul tatãlui sau; apoi Sfântul
Dimitrie, mergând în patria sa, Tesalonic,
în loc sã prigoneascã pe creºtini, cum îi
poruncise Maximilian, a început înaintea
tuturor a mãrturisi pe Hristos ºi a învãþa
dreapta credinþã, slãvind pe Dumnezeu
Cel în Treime închinat ºi cinstit. Astfel, el
s-a fãcut tesalonicenilor ca un alt Apostol
Pavel, cãci pe mulþi îi aducea la cunoºtinþa
adevãrului, risipind închinarea la idoli. Iar
împãratul Maximilian, întorcindu-se biruitor
de la un mare rãzboi contra sciþilor ºi a
sarmaþilor, a voit sã aducã jertfa de
multumire necuraþilor zei în Tesalonic.
Cu acest prilej l-a chemat ºi pe Dimitrie sã
jertfeascã zeilor înaintea tuturor. Atunci
viteazul ostaº al lui Hristos a înþeles cã a
sosit ceasul sã mãrturiseascã înaintea
tiranului împãrat credinþa în adevãratul
Dumnezeu, Care a fãcut cerul ºi pãmântul
ºi toate cele vãzute ºi nevãzute. Apoi ºi-a
adus aminte ºi de cuvintele Sfântului
Apostol Pavel care zice: Cu inima se
crede spre dreptate, iar cu gura se
mãrturiseºte spre mântuire (Romani 10,
10). Adicã nu-i de ajuns sã crezi în tainã în
Dumnezeu, ci trebuie sã-L mãrturiseºti ºi
cu cuvântul în public, ca sã te poþi mântui.
Aceastã credinþã cu darul Duhului Sfânt
având-o Dimitrie în inima sa, a ieºit în
mijloc ºi a mãrturisit cu mare îndrãznealã,
cã nu zeii, ci Dumnezeul creºtinilor este
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adevãratul Dumnezeu. El a fãcut cerul ºi
pãmântul ºi pentru nemãsurata Sa
milostivire a trimis pe Fiul Sãu în lume ºi a
luat trup omenesc din Fecioara Maria, dar
fãrã de pãcate, ºi a mântuit pe oameni din
robia diavolului prin moartea Sa pe cruce
ºi prin înviere. Auzind împãratul cã Sfântul
Dimitrie, în loc sã-l laude pe el, a mãrturisit
cã Hristos este adevãratul Dumnezeu, s-a
mâniat tare ºi l-a aruncat în temniþã, spre
judecatã ºi osândã la moarte. Într-o zi
împãratul fãcind mare spectacol în aer
liber, dupã obiceiul romanilor, a pus pe un
vestit luptãtor, anume Lie, sã se lupte cu
creºtinii pe un pod înalt ºi sã-i arunce jos
în niºte suliþe cu vârful în sus, spre veselia
spectatorilor. În acest timp Sfântul Dimitrie
era pãzit în temniþã din ordinul împãratului.
Atunci un tânãr creºtin cu numele Nestor,
ucenicul mucenicului, s-a aprins de râvnã
pentru Dumnezeu ºi nemaiputând sã
rabde uciderea creºtinilor, s-a dus în
temniþã la Sfântul Dimitrie ºi i-a spus:
„Robule al lui Dumnezeu, mare nedreptate
se face împotriva creºtinilor, deci roagã-te
pentru mine, cã vreau sã lupt cu Lie, ºi sã
izbândesc sângele nevinovat al creºtinilor“.
Sfântul Dimitrie fiind legat în lanþuri, a
binecuvântat pe Nestor ºi, însemnându-l
cu semnul Crucii. Tânãrul Nestor fiind
întãrit ºi-a fãcut cruce ºi ducându-se în
acea priveliºte a strigat: „Vreau sã lupt cu
Lie!“ Zadarnic încercau toþi sã-l opreascã
pe Nestor de la lupta cu Lie cã el striga în
auzul tuturor: „Vino, Lie, sã te lupþi cu
mine!“ Apoi începând a se lupta cu el, a
zis fericitul Nestor: „Dumnezeul lui Dimitrie,
ajutã-mi“. ªi îndatã, cu ajutorul rugãciunilor
marelui mucenic, l-a aruncat pe Lie în
suliþe ºi l-a omorât. Atunci împãratul,
mâniindu-se, a poruncit sã-i taie capul
Sfântului Nestor, împlinindu-se profeþia
dascãlului sãu Dimitrie. Apoi a trimis ostaºi
în temniþã sã-l ucidã cu suliþele ºi pe
Marele Mucenic Dimitrie. Vãzind cã i-a
sosit sfirºitul, Sfântul Dimitrie s-a închinat
ºi a mulþumit lui Dumnezeu pentru toate
astea, apoi ºi-a ridicat mâna dreaptã în
sus ºi a fost strãpuns cu suliþele de ostaºi
în tot corpul, dându-ºi sufletul cu pace în
miinile lui Hristos pe care L-a mãrturisit. În
clipa aceea un alt ucenic al sãu a luat
mantia ºi inelul Sfântului Dimitrie ºi
înmuindu-le în sângele mucenicului,
tãmãduia cu ele pe mulþi bolnavi.
Pe 26 octombrie sãrbãtorim pe
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ostaºul
cel viteaz al lui Hristos, lauda mucenicilor,
bucuria îngerilor, podoaba Bisericii
Ortodoxe, mustrãtorul necredincioºilor,
întãrirea nevoitorilor ºi rugãtor fierbinte

înaintea Preasfintei Treimi pentru sufletele
noastre. Astãzi Sfântul Dimitrie
mãrturiseºte cu tãrie pe Hristos înaintea
împãraþilor ºi a pãgânilor. Astãzi Lie, sluga
întunericului, este învins, iar fiii luminii sunt
izbãviþi. Acum diavolul a fost biruit de
Sfinþii Dimitrie ºi ucenicul sãu Nestor care
se roagã în cer pentru noi. Astãzi
mucenicul lui Hristos Dimitrie este împuns
în coastã ca ºi Stãpânul sãu ºi se jertfeºte
pentru Evanghelie, ca un miel nevinovat.
Pentru aceasta îl cinstim pe Sfântul
Dimitrie ºi îi cântãm cântãri de laudã, cãci
el a biruit pe vrãjmaºul cel nevãzut ºi a
luat cununa biruinþei de la Hristos,
Dumnezeu. În aceastã zi se face mare
pelerinaj cu icoana Sfântului Dimitrie la
mormântul lui din Tesalonic ºi toþi creºtinii
aduc flori de dumitriþã la biserici ºi prin
casele lor. Dar nu numai în Grecia, ci ºi în
þara noastrã este foarte mult cinstit de
credincioºi. Avem în þarã numeroase
biserici cu hramul Sfântului Dimitrie, printre
care ºi biserica noastrã. Însã nu numai
astãzi, ci în toate zilele se cuvine sã cerem
ajutorul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie,
pentru cã este grabnic ajutãtor. Sã avem
în casã icoana lui ºi când putem sã-i citim
acatistul. Apoi sã nu uitãm cã ºi noi
suntem ostaºi ai lui Hristos ºi fii ai Bisericii
Ortodoxe. Deci, sã avem curaj ºi sã nu
dãm înapoi în faþa ispitelor ºi necazurilor
vieþii. Fãrã râvnã ºi bãrbãþie, fãrã
rugãciune ºi smerenie, fãrã iubire creºtinã
ºi bisericã, fãrã rãbdare ºi ajutorul sfinþilor
nu ne putem mântui.
Pe de altã parte dorim sã
adresãm urãri de multã sãnãtate ºi la mulþi
ani tuturor sãrbãtoriþilor ºi celor care poartã
numele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir ºi de asemenea, dar nu
în ultimul rând, sã mulþumim Primãriei
Voineºti, în special d-lui primar Sandu
Gabriel Dãnuþ pentru ajutorul oferit în
vederea organizãrii agapei de obºte pentru
sãrbãtorirea zilei noastre de naºtere.
În final, dar nu în cele din urmã
vrem sã adresãm un nd de mulþumire ºi
respect faþã de domnul Dumitru si doamna
Maria Nedelcu, ctitorii bisericii noastre,
cãrora le dorim un sincer “La mulþi ani!”
ºi “Multã sãnãtate!”.
Sã-l rugãm pe Marele Mucenic
Dimitrie sã ne fie cãlãuzã, ajutãtor, model
de jertfã ºi rugãtor înaintea lui Dumnezeu
pentru mântuirea sufletelor noastre.

preot Mihai Ionuþ Andrei
Parohia Lunca Voineºti
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MÃSURA 112 - INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
(ferme pomicole)
Pasul 1:
VERIFICAREA ELIGIBILITATII
Pentru verificarea eligibilitãþii, fermierii
se pot adresa Oficiului Judeþean de
Consultanþã Agricolã Dâmboviþa sau
Centrului Zonal Integrat de
Consultanþã Voineºti. Beneficiarii
eligibili pentru sprijinul nerambursabil
acordat prin Mãsura 112 sunt fermierii
în vârstã de pânã la 40 de ani
(neîmpliniþi la data depunerii Cererii de
finanþare), persoane fizice sau juridice
care practicã în principal activitãþi
agricole ºi a cãror exploataþie
îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
- are o dimensiune economicã
cuprinsã între 6 ºi 40 UDE
(1ha pomi = 2,125 UDE)
- este situatã pe teritoriul þãrii;
- este înregistratã în Registrul
fermelor/Registrul agricol;
- nivelul minim de calificare solicitat
este urmãtorul:
- Absolvent de liceu sau de
ºcoalã profesionalã/ºcoalã de arte ºi
meserii îndomeniul agricol, veterinar ºi
economic cu profil agricol;
- Absolvent de liceu care
prezintã un certificat de calificare sau
un certificat de absolvire a unui curs
de formare de minim 150 de ore în
domeniul agricol.
O exploataþie agricolã nu poate primi
sprijin prin Mãsura 112 decât o
singurã datã.
Nu se acordã sprijin persoanelor
care nu au acte de proprietate
sau contracte de arendã/concesionare
încheiate în nume propriu, cu excepþia
soþului sau soþiei. În acest ultim caz,
un singur membru al familiei poate
primi sprijin, chiar dacã ambii soþi
îndeplinesc condiþiile prevãzute în
mãsurã.
Solicitantul trebuie sã depunã Cererea
de Finanþare pentru solicitarea
sprijinului de instalare în maxim 12
luni de la data înfiinþãrii ºi/sau preluãrii
prin transfer de proprietate ºi/sau
arendã/concesionare a exploataþiei.
Pasul 2:
ÎNTOCMIREA PLANULUI
DE AFACERI
Pentru a putea primi sprijin în cadrul
Mãsurii 112, solicitantul va trebui sã

întocmeascã un Plan de afaceri pentru
o perioadã de cinci ani. Elaborarea
Planului de afaceri se realizeazã cu
titlu gratuit prin accesarea Mãsurii 143
”Furnizarea de servicii de consiliere ºi
consultanþã pentru agricultori” de cãtre
Oficiul Judeþean de Consultanþã
Agricolã Dâmboviþa (tel 0245-614045),
la Centrul Zonal Integrat de
Consultanþã Voineºti.
Planul de afaceri trebuie sã includã
detalii privind investiþiile care se
realizeazã, demonstrând cã cel puþin
30% din sprijinul acordat va fi investit
pentru realizarea conformitãþii cu
standardele comunitare, modernizarea
ºi dezvoltarea exploataþiei
Pasul 3:
DEPUNEREA DOSARULUI
(în perioada sesiunii de depunere)
Dosarul cuprinde: pentru persoanele
fizice neautorizate
- document care sã certifice dreptul
de folosinþã al terenului
- pentru suprafetele egale sau mai
mari de 1 hectar, Extras din Registrul
Fermelor,
- pentru suprafete mai mici de
1 hectar, extras din Registrul Agricol
emis de Primariile locale
- document de la bancã cu datele de
identificare ale bãncii ºi ale contului
aferent proiectului FEADR
- Certificate de atestare fiscala,
- Cazierul fiscal eliberat de Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice
- Cazierul judiciar,
- Copia actului de identitate pentru
solicitant ºi al soþului/soþiei,
- Copie dupã diploma de studii sau
certificat de absolvire a unui curs de
formare de minim 150 ore în domeniul
agricol.
- Document care atestã cã solicitantul
este membru într-o formã asociativã
Pentru persoanele fizice autorizate se
mai depun :
- Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului
- Certificatul de inregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comertului

Pasul 4 :
SELECTIA PROIECTELOR
SI SEMNAREA CONTRACTULUI
DE FINANTARE
Când valoarea totalã a proiectelor
eligibile se situeazã peste valoarea
totalã alocatã mãsurii în cadrul unei
sesiuni, Comitetul de Selecþie
analizeazã lista proiectelor eligibile cu
punctajul acordat, iar selecþia se face
în ordinea descrescãtoare a
punctajului de selecþie, cu încadrarea
în suma alocatã
Sprijinul pentru instalarea tinerilor
fermieri este de 10.000 Euro pentru o
exploatatie agricola cu dimensiunea
minima de 6 UDE, iar peste aceasta
dimensiune, sprijinul pentru instalare
poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar
nu va putea depãºi 25.000 Euro pentru o exploataþie.

Director Coordonator OJCA
Dâmboviþa,
ing. Oprea Ion

DIN REGISTRELE
STÃRII CIVILE
- septembrie 2009 -

Cãsãtorii:
1. Predescu Constantin ºi Neagoe
Elena Simona
2. Badaran Nicolae ºi Spinu
Mihaela Marinela
3. Petrescu Viorel ºi Duta Maria
Minodora
4. Stoica Florin ºi Bucur Elena
Luminiþa
5. Prodan Gabriel ºi Cioarca Alina
Ciulu Nicolae Dragos ºi Dojana
Eugenia

Le dorim casã de piatrã!
Decese:
1. Barbu Constantin
2. Deliu Constantin
3. Oancea Elisabeta

Dumnezeu sã-i odihneascã!
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VOINEªTI, ÎN ZI DE SÃRBÃTOARE

A trecut vara, cu bune ºi cu rele.
Trebuie sã recunoaºtem cã pentru
toþi gospodarii comunei noastre a
fost un an bun, ,,cum demult nu s-a
mai vãzut’’, dupã cum spun bãtrânii.
Toate culturile agricole au avut
condiþii deosebite, iar rezultatele au
fost pe mãsurã. Hambarele s-au
umplut cu cereale, cãmãrile cu
murãturi ºi conserve, iar beciurile ºi
magaziile cu fructe. Toatã munca
depusã de cãtre dumneavoastrã ºi
toate sacrificiile materiale au fost pe
deplin rãsplãtite. Cum este normal
ºi cum este tradiþia din bãtrâni,
odatã ce toate roadele sunt strânse,
toþi cei care au muncit trebuie sã
sãrbãtoreascã.
Îmi revine aºadar plãcerea sã vã
invit, dragi gospodari, la
sãrbãtoarea ce vã este dedicatã ,,Festivalul mãrului” - ajunsã la
ediþia a IX-a. Deosebitul eveniment
va avea loc pe 8 noiembrie 2009,
de ziua Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavril, pe stadionul din satul
Voineºti, iar dumneavoastrã sunteþi
invitaþi cu mic cu mare. Festivalul
va fi deschis oficial la ora 10:00
ºi va continua pânã la lãsarea serii.
Programul va cuprinde mai multe
etape. Expoziþia de fructe, unde
vã puteþi etala roadele muncii
de peste an. Precizez faptul cã
expoziþia poate fi ºi cu vânzare, în
funcþie de cerinþelor vizitatorilor.
De asemenea, vor fi premiate cele
mai frumoase expoziþii, þinându-se
cont de calitatea ºi varietatea
fructelor. Se vor mai organiza
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expoziþii de:
- maºini ºi utilaje agricole
- produse pentru tratamente
fitosanitare
- materiale informative cu specific
agricol
- produse apicole
- servicii de asigurãri agricole
Mesajul de bun venit va fi transmis
de cãtre d-l primar, Sandu Gabriel
Dãnuþ, ºi va fi urmat de luãrile de
cuvânt din partea invitaþilor.
Festivalul Mãrului va continua cu un
program artistic susþinut de
ansambluri folclorice din judeþ
ºi nume mari ale cântecului popular
românesc, precum: Maria Ciobanu,
Irina Loghin, Ionuþ Dolãnescu. De
asemenea, veþi avea parte ºi de
numeroase surprize. Alãturi de
Primãria ºi Consiliul Local Voineºti,
pentru organizarea ºi buna
desfãºurare a acestui eveniment,
s-au implicat domnii Petre
Gheorghe, directorul SCDP

Voineºti, ºi Oprea Ion, preºedintele
Asociaþiei Pomicultorilor
Dâmboviþeni, cãrora, pe aceastã
cale, þin sã le mulþumesc.
Din surse încã neoficiale, am aflat
cã la aceastã sãrbãtoare vor
participa ºi personalitãþi politice
de marcã: dl. Ion Iliescu, dl. Adrian
Nãstase, dl. George Becali. Vom fi
onoraþi de prezenþa oricãrui
politician care va veni sã cinsteascã
acest eveniment. Fiind în plinã
campanie electoralã pentru alegerile
prezidenþiale, îmi doresc din suflet
ca lupta politicã sã nu afecteze ºi sã
nu umbreascã frumosul eveniment,
iar domnii politicieni sã nu uite cã
aceastã zi este dedicatã Mãrului de
Voineºti ºi dumneavoastrã, celor
care trudesc pentru a duce mai
departe tradiþia producerii acestor
minunate fructe.
Aºadar, stimaþi cetãþeni, ai comunei
Voineºti, haideþi sã uitãm pentru o
zi de toate problemele ºi grijile care
ne apasã ºi sã-l cinstim cum se
cuvine pe „Mãria sa Mãrul de
Voineºti“, cel care a dus renumele
comunei noastre atât în toatã þara,
cât ºi peste hotare.
În speranþa cã ºi vremea va fi
favorabilã ºi va întregi atmosfera
acestui eveniment, nu-mi rãmâne
decât sã cred cã vom petrece cu
toþii o zi deosebitã.

Cu multã stimã ºi consid
deraþie,
ing. Claud
diu Pop
pa,
vicep
primarul comunei Voineºti

