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SSuunntteemm

aaiiccii ppeennttrruu 

dduummnneeaavvooaassttrrãã!!

Draggiiii mmeii,

Am pãºit în anul 2014 cu încredere
ºi speranþã, fiindcã în acest an, la
nivelul localitãþii noastre, vor fi 
finalizate proiectele cu fonduri
europene pentru exerciþiul financiar
2007-2014 ºi, totodatã, vor fi
deschise alte proiecte de investiþii
pentru Voineºti.

În acest numãr al „Gazetei de
Voineºti”, vã prezint proiectele ce
vor fi realizate în anul 2014 de cãtre
Primãria Voineºti ºi Consiliul Local.

• Pânã în luna iunie vor fi finalizate
lucrãrile la proiectul „Restaurare ºi
reabilitare monument istoric 
categoria A ºi modernizarea prin
asfaltare a cãilor de acces în satul
Onceºti”. Recepþia finalã se va face
pe 15 iunie 2014, când bisericuþa 
va fi resfinþitã, chiar de hramul
„Duminica Tuturor Sfinþilor”
• Proiectul „Modernizarea, 
reabilitarea ºi construirea unei sãli
de sport în campusul preuniversitar
al Liceului Tehnologic Voineºti’’ va 
fi finalizat în prima jumãtate a anului
2014. De asemenea, cu bani din
bugetul local vor fi terminate ºi
lucrãrile privind ,,Modernizarea ºi
extinderea Liceului Tehnologic
Voineºti’’, proiect început în 2007.
• Tot pentru sistemul de învãþãmânt,
în primãvara acestui an, se va
deschide noua „Grãdiniþã cu douã
sãli de curs” în comuna Voineºti,

investiþie începutã în septembrie
2013. Tot în cadrul acestui proiect
va fi amenajat un parc de joacã 
pentru copii ºi va fi construit gardul
împrejmuitor al ªcolii Voineºti.
• Când timpul ne va permite, vom
demara lucrãrile de modernizare
prin asfaltare a DS 1190 
(Str. Iugulesti-Gemenea Brãtuleºti),
proiect realizat în asociere cu CJ
Dâmboviþa, cote de participare
egale, 50%.
• Prin P.N.D.R va fi modernizat prin
asfaltare satul Lunca, proiect ce va fi
finalizat pânã în vara acestui an.
• La capitolul modernizãri prin
asfaltare, în asociere cu CJ, în acest
an ne propusesem sã realizãm ºi
asfaltare în satele Suduleni ºi
Izvoarele, dar, fiindcã existã riscul 
ca acoperiºul bisericii din satul
Suduleni sã se prãbuºeascã, 
datorita distrugerii fizice ºi morale
(construit în anul 1959), deja am
demarat lucrãrile  de schimbare în
totalitate a acoperiºului, urmând ca
modernizarea prin asfaltare a 
drumurilor sã o realizam în anul
2015.
• Pentru Cãminele Culturale din
satele Suduleni ºi Manga vom 
construi câte o anexã (gen bucãtãrie
de varã) pentru desfãºurarea în
bune condiþii a evenimentelor, pe
viitor.
• În satul Voineºti vor fi continuate
lucrãrile de realizare a sistemului
centralizat de canalizare pe o
lungime de 7,8km, precum ºi 

construirea unei staþii moderne 
de epurare a apelor menajere ºi
fecaloide.
• În acest an vor fi finalizate lucrãrile
de reactualizare a PUG-lui comunei
Voineºti prin care intravilanul 
localitãþii se va mãri cu circa 120 ha.
• În vacanþa de varã a elevilor vom
moderniza ºi reabilita grãdiniþa din
satul Manga.
• La capitolul extindere a reþelei de
gaze naturale, în funcþie de discuþiile
ce le vom avea cu O.M.V., vom
încerca extinderea reþelei pe unele
strãzi din comuna Voineºti. 

Chiar dacã bugetul anului 2014 este
cu 5% mai mic faþã de bugetul 
anului trecut, prin cheltuirea cu
chibzuinþã a banului public, sperãm
sã realizãm în acest an tot ceea ce
ne-am propus.

Vã reamintesc cã cei care plãtesc
taxele  ºi impozitele locale în 
totalitate, pânã la 31.03.2014, vor
beneficia de o reducere de 10%.

În speranþa cã ºi în anul 2014 veþi fi
alãturi de noi ºi ne sprijiniþi sã 
realizãm tot ceea ce ne-am propus,
vã doresc multã sãnãtate, fericire ºi
sã auzim numai de bine.

Aºa sã ne ajute bunul Dumnezeu!

Cu ddeosebiit rrespect,
priimarul ddumneavoastrã,

Dãnuþ GGabriiel SSandu

ANUL FFINALIZÃRII
proiectelor eeuropene
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Un aan nnou bbinecuvântat!
Viaþa creºtinã, privitã ca dar

de la Dumnezeu, este încununatã
de mai multe sãrbãtori creºtine, cele
mai importante fiind praznicele
împãrãteºti considerate cele mai
înalte culmi de spiritualitate creºtinã.
Sãrbãtorile de sfârºit ºi început de
an nou: Crãciunul sau Naºterea
Domnului, Botezul Domnului, Sfântul
Vasile cel Mare, Tãierea împrejur a
Domnului, Botezul Domnului sau
Boboteaza Sfântului Ioan
Botezãtorul lumineazã sufletele
tuturor credincioºilor, oferindu-le
raze de cãldurã ºi bucuria înaltei
trãiri duhovniceºti a acestor
minunate izvoare de binecuvântare.
În calitate de buni creºtini avem
datoria sfântã sã aducem prinos de
mulþumire ºi recunoºtinþã Bunului 

Dumnezeu pentru anul care
a trecut ºi sã credem cu tãrie, sã
mãrturisim cu adâncã smerenie, sã
gândim din tot sufletul nostru cã
anul în care am pãºit, 2014, sã fie
un an mai bun, cu rodnice împliniri,
cu pace sãnãtate ºi liniºte
sufleteascã.

Facem un scurt popas în
drumul vieþii noastre, cu prilejul
înnoirii anului, zi în care încercãm o
retrospectivã  asupra anului în care
am intrat. Chiar ºi numele primei luni
din an, ianuarie, vine de la zeul
roman Ianus, care este reprezentat
cu douã feþe, una îndreptatã spre
trecut, iar cealaltã spre viitor. Drept
aceea, se cuvine sã meditãm asupra
propriei noastre vieþi din trecut ºi din
viitor, mai cu seamã asupra timpului
în care ni s-a dat sã trãim, timp care
se înscrie în veºnicie sau eternitate. 

Viaþa fiecãruia dintre noi
reprezintã ceva infim, ceva cu totul
neînsemnat dacã o raportãm la
veºnicie sau chiar la o anumitã
perioadã istoricã. Viaþa noastrã se
desfãºoarã în curgerea neîntrerupta
a timpului, care poate fi asemãnat
cu un fluviu imens ce izvorãºte din
veºnicie ºi se revarsã tot în veºnicie.

Timpul este un dar al lui
Dumnezeu pentru fiecare dintre noi,
drept pentru care este bine sã ne
întrebãm cum sã-i mulþumim lui
Dumnezeu cã ne-a dãruit ºi nouã un
timp al vieþii, cã suntem prinºi ºi noi
în iureºul nãvalnic al timpului cu
succesiunea neîntreruptã a anilor,
anotimpurilor, zilelor ºi nopþilor.
]La acest început de an trebuie sã
ne gândim însã ºi la rostul nostru
aici, pe pãmânt. Viaþa noastrã ar
putea fi asemãnatã cu o carte, cu
pagini scrise ºi altele rãmase albe. 

Cele scrise reprezintã anii
care au trecut ºi în care sunt trecute
faptele pe care le-am sãvârºit,
împliniri ºi neîmpliniri, iar paginile
rãmase albe sunt anii care vor veni
ºi pe care numai Dumnezeu îi
cunoaºte, în care vom scrie 
necontenit alte fapte, vorbe ºi 
gânduri.

Depinde de noi cum va fi
aceastã carte a propriei noastre vieþi
atunci când Dumnezeu ne va chema
la Sine. Aºadar, sã încercãm sã
înscriem în cartea vieþii noastre
fapte vrednice de pomenire, dupã
cum ne îndeamnã Sfântul Apostol
Pavel când scria creºtinilor din
Roma. Sã lepãdam doar lucrurile
întunericului ºi sã ne îmbrãcãm cu
armura luminii. Aºa cã, în plinã  zi
sã umblãm cuviincios, nu în ospeþe
ºi în beþii, nu în desfrânãri ºi în fapte
de ruºine, nu în ceartã ºi nu în 
invidie, ci îmbrãcaþi-vã în Domnul
nostru Isus Hristos, iar grija faþã de
trup sã nu o faceþi spre pofte
(Romani 13,12-14).

Aceste îndemnãri sunt mai
actuale ca oricând, cãci o bunã
parte din semenii noºtri înþeleg sã
petreacã sãrbãtorile Crãciunului ºi
Anului Nou mai mult în ospeþe ºi în
beþii sau în fapte de ruºine ºi 
nicidecum în rugãciune ºi urmând
poruncile Domnului.

În fiinþa noastrã naþionalã se
aflã adânc înrãdãcinatã trebuinþa de

a împãrtãºi celui considerat mai
apropiat inimii noastre gândurile,
stãrile ºi trãirile lãuntrice, atât  
pentru a trãi  mai deplin o mulþumire
din viaþã cât ºi pentru a ne uºura de
povara frãmântãrilor când acestea
inundã sufletul. Cãci, cine nu a simþit
câtã bucurie revarsã inima,  clipele
de revedere cu cei scumpi ºi 
apropiaþi: pãrinþi, fraþi sau prieteni?
Pe cât de fireascã, pe atât de 
folositoare se aratã a fi aceastã 
dorinþã, uneori nestãvilitã de 
întâlnirea cu cei dragi, de realizarea
unor nãzuinþe nobile ºi de  bucuria
pe care o provoacã vederea faþã
cãtre faþã. În acelaºi chip  ºi noi ca
„fii ai Tatãlui ceresc (Galateni 3.26)
simþim îndemnul sã ne apropiem
mai mult de El, sã ne deschidem
inimile faþã de bunãtatea Sa cea
nesfârºitã ºi sã ne regãsim în 
bucuria tuturor acelora care, din
veac în veac s-au învrednicit sã fie,
prin credinþa lor „prietenii” Fiului lui
Dumnezeu, Domnul ºi Mântuitorul
nostru Isus Hristos. De aceea, ca
unui adevãrat Pãrinte, îi încredinþãm
gândurile ºi doleanþele noastre, îi
împãrtãºim  bucuria ºi recunoºtinþa
noastrã, îi împãrtãºim dragostea faþã
de El ºi faþã de semenii noºtri, râvna
noastrã de a ne ºti în cãldura Sa
pãrinteascã ºi de a nãdãjdui 
neîncetat în Harul sãu mântuitor.

Cu cât ne rugãm mai
fierbinte, cu atât viaþa trebuie
împodobitã cu smerenie, cu cinste ºi
demnitate, cu dãruire faþã de toþi ºi
cu muncã continuã ºi creatoare.

Trãim vremuri grele, încât
parcã fiecare an devine mai 
apãsãtor ºi mai plin de griji decât cel
pe care l-am încheiat.

Dar în aceastã lume a 
dezamãgirii ºi a pãcatelor de tot
felul, o razã de speranþã ne vine de
Sus, de la Cel care prin învãþãtura
Lui a luminat veacurile. 

Continuare îîn ppagina 33
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Un an nou binecuvântat!
CCoonnttiinnuuaarree ddiinn ppaaggiinnaa 22

El este Cel care ne va lumina
ºi pe noi dacã vom ºti sã-i cerem cu
evlavie iertare pentru tot ce am greºit
în anul pe care l-am încheiat ºi
binecuvântare pentru anul în care am
intrat, dacã vom ºti sã ne cãim de
viaþa noastrã, plinã de pãcate de
pânã acum, dacã îi vom fãgãdui sã
împlinim voia Sa cea sfântã ºi Sã-i
arãtãm mai multã dragoste prin cuvânt
ºi faptã.

La acest început de an, cred
cã este bine sã încheiem acest cuvânt
de învãþãturã rostind un fragment
dintr-o impresionantã rugãciune din
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare pe
care preoþii slujitori o rostesc în tainã,
dupã prefacerea darurilor de pâine ºi

vin în Trupul ºi Sângele Domnului
„Pomeneºti Doamne pe cei ce aduc
roade ºi fac bine în sfintele Tale 
biserici ºi îºi aduc aminte de cei
sãraci. Rãsplãteºte-le lor  cu bogatele
ºi cereºtile Tale Daruri, dãruieºte-le lor
cele cereºti în locul celor pãmânteºti,
cele veºnice în locul celor vremelnice.
Pomeneºte Doamne, poporul ce stã
înainte ºi pe cei care pentru binecu-
vântate pricini  nu sunt aici, ºi-i
miluieºte pe dânºii ºi pe noi dupã
mulþimea milei Tale. Cãmãrile lor le
umple de tot binele, cãsniciile lor în
pace ºi în  iubire le pãzeºte, pe prunci
îi creºte, tinereþile le cãlãuzeºte,
bãtrâneþile le întãreºte, pe cei slabi de
suflet îi îmbãrbãteazã, pe cei risipiþi îi
adunã, pe cei rãtãciþi  îi întoarce ºi-i
împreuneazã cu Sfânta Ta sobor-

niceascã ºi apostoleascã Bisericã. Pe
cei bântuiþi de duhuri necurate îi
slobozeºte, vãduvelor le ajutã, pe
orfani îi aparã, pe cei bolnavi îi tãmã-
duieºte. Adu-þi aminte, Doamne, de
cei ce sunt în judecaþi ºi în închisori,
în prigoniri, în amarã robie ºi în orice
fel de necaz, nevoie ºi strâmtoare.
Adu-þi aminte ºi de toþi  cei ce ne
iubesc ºi de cei ce ne urãsc pe noi ºi
de cei ce ne-au poruncit nouã, nevred-
nicilor, sã ne rugãm pentru dânºii.

Adu-þi aminte, Doamne,
Dumnezeul nostru ºi de tot poporul
tãu ºi peste toþi revarsã mila Ta cea
Bogatã, împlinindu-le cererile cãtre
mântuire” . Amin.

PPrreeoott ppaarroohh CCoonnssttaannttiinn VVrrããbbiieessccuu
PPaarroohhiiaa GGeemmeenneeaa BBrrããttuulleeººttii

În ziua de 23 noiembrie 2013 a avut loc, la ªcoala
cu clasele I-VIII Gemenea - Brãtuleºti, în cadrul Cercului
metodic-educativ, o activitate prin care cultura gemeneanã
se pãstreazã în continuare. Astfel, doamna prof. Elena
Mãnescu a pregãtit o ºezãtoare, dar ºi un program de
cântece populare în care elevii ºi-au afirmat cu mândrie
particularitãþile culturii locale, trãind intens momentul. 

Costumele populare purtate cu aceastã ocazie au
vãdit identitatea culturalã ºi tradiþiile locale. La aceastã
activitate, pe lângã elevi, au participat o serie de cadre
didactice care au apreciat în mod deosebit valoarea mani-
festãrii. Printre acestea amintim pe prof. dr. Marian
Curculescu, prof. Cornel Toma, dar ºi lect. univ. dr. Iulian
Oncescu ºi prof. univ. dr. Ion Stanciu. 

Felicitãm pe aceastã cale pe doamna prof. Elena
Mãnescu, pentru iniþiativa ºi reuºita domniei sale în ceea
ce priveºte pãstrarea tradiþiilor ºi culturii locale la
Gemenea, comuna Voineºti, judeþul Dâmboviþa.

LLeecctt.. uunniivv.. ddrr.. IIuulliiaann OONNCCEESSCCUU
UUnniivveerrssiittaatteeaa „„VVaallaahhiiaa”” ddiinn TTâârrggoovviiººttee

FFaaccuullttaatteeaa ddee ªªttiiiinnþþee UUmmaanniissttee,, DDeeppaarrttaammeennttuull ddee IIssttoorriiee,, 
AAssoocciiaaþþiiaa RRoommâânnãã PPeennttrruu PPrroommoovvaarreeaa VVaalloorriiii

Pãstrarea 
culturii llocale
la GGemenea

D’ale ggemenenilor
** EE ggrreeuu ssãã aappeerrii cciinnsstteeaa ccâânndd ttooþþii ttee ddeenniiggrreeaazzãã..
** EE ggrreeuu ssãã ttrreeccii pprriinn lluummee ccâânndd ddrruummuull ee pplliinn ddee

nnoorrooii,, ttee mmuurrddããrreeººttii ººii ttuu oorriiccââtt aaii îînncceerrccaa ssãã ttee
ffeerreeººttii..
** EE ggrreeuu ssãã ffiiii pprrooffeessoorr ccâânndd aassttããzzii ssoocciieetteetteeaa nnuu mmaaii

pprroommoovveeaazzãã vvaalloorriillee..
** EE ggrreeuu ssãã ffiiii ccee eeººttii ººii ttoottuuººii ssãã þþii ssee ssppuunnãã aallttffeell.. NNuu

ssuunntteemm ttooþþii llaa ffeell..

Astãzi se vorbeºte despre ,,profesorul ºpãgar’’ care a
inventat mita, în clasã, care constituie exemplul negativ în
faþa elevilor, care nu mai face educaþie; despre infractorul
care trebuie arestat fiindcã este un pericol public. Aºa
sunt unii. Dar ceilalþi, despre ceillalþi care slujesc sistemul
bolnav, defectuos, cu carenþe când se va vorbi?  Când
vor spune toþi despre profesorii devotaþi, cu spirit de 
sacrificiu care, din salariul lor modest, suplinesc lipsurile
sistemului? Când vor fi promovaþi elevii cu rezultate
deosebite în spatele cãrora stau ºi profesorii ce îºi fac
meseria cu cinste? Când vor ieºi în faþã oamenii care 
ºi-au dedicat viaþa ºcolii? Cine poate rãspunde la aceste
întrebãri?...

Ne dorim sã aparã cineva care sã facã ordine în toatã
aceastã dezordine, sã aducã în ºcoalã respectul ºi
încrederea pierdutã ºi sã trateze oamenii în funcþie de
profesionalismul fiecãruia. E greu....pentru cã ar trebui 
sã înceapã poate din altã parte, nu din clasã...

PPrrooff..EElleennaa MMããnneessccuu
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Scandalul corupþiei din ºcoli
nu ne lasã deloc indiferenþi, ne incitã
pe toþi fie cã suntem dascãli, elevi,
pãrinþi sau comunitate localã.

Ce-i drept, Bucureºtiul este
sursa celor mai multe emisiuni tv, iar
faptele despre care se face vorbire
sunt prezentate de televiziuni drept
cazuri de corupþie fãrã precedent.
Dupã cercetãri, „învãþãtoarea
ºpãgarã’’ pretenþiile ei financiare, jig-
nirile ºi reproºurile aduse pãrinþilor au
fost îndepãrtate din sistem. Cea care
a cerut ºi luat „mitã’’a fost demisã.

Oare s-a facut dreptate? Dar
cei care au oferit ,,mita’’ sunt integri?
Cu ei cum rãmâne? Cãci legea e
clarã- se pedepseºte atât darea, cât ºi
luarea de mitã. În altã ordine de idei,
despre profesorii care contribuie la
bunul mers al procesului didactic,
cheltuind din propriul buzunar pentru
copii comunitãþii, vorbeºte cineva?
Nimeni! Dãrnicia dascãlilor dedicaþi nu
e sursã de scandal. Ar mai fi multe de
discutat aici, dar ceea ce se întâmplã
în Bucureºti nu trebuie generalizat. 

A fost o situaþie degradantã
pentru ambele pãrþi: ºi pentru dascãli
dar ºi pentru pãrinþi. Cea mai afectatã
rãmâne totuºi, catedra - simbolul
dascãlului marginalizat ºi dispreþuit de
un sistem mult prea sãrac pentru a
face performanþã pe placul tuturor.

Pe vremuri, „Domnu’
Trandafir’’ (învãþãtorul MODEL – al lui
M. Sadoveanu) nu mai avea nevoie
de fondul ºcolii, de auxiliare, de daruri
pentru directoare, bobliotecarã sau
bodyguarzi. Se îngrijea cu pasiune,
devotement ºi mãiestrie pedagogicã
de minþile ºi de sufletele copiilor. Ce le
dãruia? Câte douã pere, din pomul din
curtea ºcolii, vara.

Dascãlul nou? Se numeºte,
în noile tratate de specialitate „furnizor

de servicii de educaþie’’. Când am
auzit aceastã definiþie  prima datã, vã
spun sincer, am avut un moment de
refleþie. În clipa aceea m-am simþit  ca
un depozit care livreazã marfã în 
teritoriu.

Alãturi de furnizori, în sis-
temul de învãþãmânt, se aflã  „benefi-
ciarii’’ - elevii ºi pãrinþii. Elevii, din ce
în ce mai dezinteresaþi! Vãd ºi ei cã
mai-marii þãrii n-au prea iubit învãþãtu-
ra. Pãrinþii - tot mai pretenþioºi - vor ca
ºcoala sã facã totul pentru copiii lor,
familia nu se pricepe ºi n-are nici timp.
În plus, vor numai F.B. ºi note de 10
în carnetele fiilor ºi fiicelor lor. Pe unii
„nu-I deranjeazã’’ dacã se se lucreazã
suplimentar. Dupã cum am vãzut, cei
din Bucureºti ,,au cotizat’’ la fondul
ºcolii, la mobilier, la curãþenie, la 
auxiliare etc. Cu ce scop? Ca sã
ocupe catedra ºi sã o dirijeze cum vor
ei - sã cearã mai multã ,,atenþie’’
pentru propriul copil, calificative
maxime, roluri speciale la serbãrile
ºcolare.

În acel moment, catedra nu
mai e un ,,piedestal’’, e un banal preº
pe care beneficiarii pãrinþi îl folosesc
în funcþie de interesele lor.

Totuºi, un lucru a fost ºi
rãmâne clar! Bunul simþ, moderaþia,
mãsura în toate trebuie respectate  ºi
în învãþãmânt, ºi în viaþã ca totul sã
meargã bine.

În final, mã întorc la obi-
ceiurile frumoase din ªcoala Voineºti
ºi vã invitãm într-o minunatã excursie
organizatã, ca de obicei de d-l 
profesor Savu în Banat ºi Oltenia.
Traseul ºi obiectivele turistice sunt
spectaculoase. Vã aºteptãm!

PPrrooff.. EElleennaa PPããdduurree
ªªccooaallaa VVooiinneeººttii

Iarna
Cu ghirlande argintii, ne
trezeºte dimineaþa
În splendoarea cea curatã , ce
o dã culoarea albã,
Prin îndepãrtãri divine unde se
îndeseºte ceaþa,
Mãrginind  întinsul magic, într-o
feerie dalbã.

Iar vãzduhul se rãsfaþã în sclipiri
reci cristaline,
Ale soarelui ce ascunde într-un
joc de nori fugari,
Raza blândã de caldurã care
întârzie sã vinã,
ªi-o opreºte sã pãtrundã printre
codrii seculari.

Pãsãrile-n zborul  lor dupã 
adapost ºi hranã,
Purtate de-un vânt  rece spre
locuri îndepãrtate,
Luate pe nepregãtite de o
nemiloasã iarnã,
Cautã un trai mai bun, pe-un
tãrâm din þãri mai calde.

Universul  se supune  schim-
bãrii în  mod docil,
Fãrã  ca sã se opunã, pentru tot
ce-o sã se întâmple,
Ca ºi-un vis al împlinirii din
mintea unui copil,
Ce-l  poartã pe drumuri demne,
pânã este alb la tâmple.

De la viaþa spre nefiinþã, calea
negreºit ne poartã
Într-un mers încet, dar sigur ca
urcatul pe o scarã
Spre -o  direcþie anume, ce din
timp e dirijatã,
Ca pe-o iarnã  prea  geroasã,
spre o blândã PRIMÃVARÃ.

Paraschiiva PProdan
Gemenea-BBrãtuleºtii

POVEªTI DDESPRE NNOI ªªI VVOI(NEªTI)

De lla DDomnu’ TTrandafir 
la uun ppedagog dde ººcoalã

modernã ssau ccatedra,
între ppiedestal ººi ppreº
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EEXXCCUURRSSIIEE  BBAANNAATT- OOLLTTEENNIIAA 1144 - 1188 aapprriilliiee 22001144
ZIUA  II -114 -004-22014: VOINEªTI-TÂRGOVIªTE-GÃEªTI-PITEªTI-GOVORA-MÃNÃSTIREA GOVORA- M-REA
BISTRIÞA-M-REA HOREZU- HOREZU- M-REA POLOVRAGI – PEªTERA VPOLOVRAGI- TG.  JIU.( CAZARE  ªI
MIC DEJUN   TG. JIU)
ZIUA aa III-aa -115-004-22014: CASA MEMORIALÃ BRÂNCUªI (HOBIÞA)-M-REA TISMANA-BAIA DE ARAMÃ-MOTRU-
DROBETA-TURNU  SEVERIN ( CAZARE,CINÃ ªI  MIC  DEJUN  DROBETA TURNU  SEVERIN)  
ZIUA aa IIII-aa-116-004-22014: HIDROCENTRALA PORTILE  DE  FIER-ORªOVA –PLIMBARE  PE  LACUL
ORªOVA,PE  LACUL PORÞILE  DE  FIER  PÂNÃ ÎN CAZANELE MARI ªI MICI –CHIPUL LUI DECEBAL ÎN
STÂNCÃ-TABULA TRAIANA-BÃILE  HERCULANE- CULOARUL TIMIª-CERNA-  CARANSEBEª-  LUGOJ –
TIMIªOARA.     (CAZARE, CINÃ ªI  MIC  DEJUN  TIMIªOARA)
ZIUA aa IIV-aa-117-004-22014:LUGOJ- CARANSEBEª-  OÞELUL ROªU - CULOARUL BISTRA – SARMIZEGETUSA
ULPIA TRAIANA- BISERICA DENSUª – M-REA PRISLOP(ARSENIE  BOCA )- HATEG – PETROªANI.-
DEFILEUL JIULUI – BUMBEªTI-LIVEZENI – TG. JIU.    (CAZARE,CINÃ ªI  MIC  DEJUN  TG. JIU)
ZIUA aa VV-aa-118-004-22014: ROVINARI- FILIAªI – CRAIOVA – BALª – SLATINA – PITEªTI- GÃEªTI –TÂRGOVIªTE-
VOINEªTI.
SE VVOR MMAI VVIZITA: CASA MEMORIALÃ ANTON PANN(RÂMNICU-VÂLCEA); PARCUL TG. JIU  CU  POARTA
SÃRUTULUI ,MASA TÃCERII, ALEEA SCAUNELOR, COLOANA INFINITULUI , CASA MEMORIALÃ ECATERINA
TEODOROIU  TG. JIU; MUZEUL PORÞILOR  DE  FIER  LA DROBETA TURNU  SEVERIN ; MUZEUL HIDRO-
CENTRALEI  DE  LA PORÞILE  DE  FIER;  CETATEA TIMISOAREI; CATEDRALA ORTODOXÃ TIMIªOARA;
CENTRUL VECHI  DIN TIMIªOARA;GRÃDINA BOTANICÃ CRAIOVA ªI CENTRUL CRAIOVEI  CU MALL-ul,
PLUS  ALTELE  ÎN FUNCÞIE DE TIMP ªI  IMPORTANÞA OBIECTIVELOR.
LUNGIMEA  TTRASEULUI: 1500 KM; PREÞ  IINFOMATIV: 520  RON; PERSOANE  DDE  CCONTACT: PROF.  SAVU
TEODOR  ªC. VOINEªTI - Tel.  0723 369 866 ºi PROF. SAVU  ELVIRA ªC. GEMENEA- Tel.  0726 688 170

Gala premierii celor mai buni sportivi
ai CS Koryo pe anul 2013!

În  luna decembrie, mai exact în data
de 14 decembrie 2013, a avut loc
„Gala premierii celor mai buni sportivi
ai CS Koryo karate’’, pe anul 2013. Au
participat la eveniment  sportivi ai
clubului, pãrinþii acestora, iar din
partea Asociaþiei Judeþene de Karate
domnul Cristian Liciu, membru în
Biroul Federal al Federaþiei Române
de Karate, arbitru european de shito
ryu, care a felicitat clubul pentru rezul-
tatele deosebite obþinute în anul 2013.

Acest important eveniment
sportiv a devenit tradiþie la
Dragomireºti ºi are drept scop 
evidenþierea ºi premierea celor mai
buni karateka, departajaþi în funcþie de
un punctaj care se acordã pentru
medaliile obþinute în anul respectiv.
CS Koryo Dragomiresti, reprezentat
de domnul profesor Viorel Marinoiu, a
acordat în acest an premii de peste
1.500 de lei, care au constat în materi-
al sportiv, cupe, medalii ºi diplome,
precum ºi  bani. Premiile au fost 
acordate atât la nivelul celor 5 secþii

ale clubului, precum ºi la nivel de club.
Astfel la nivelul secþiei Voineºti pe
primul loc s-a situat sportiva Diana
Ciocea, urmatã de Mihãilã Eduard-
locul II ºi sportiva Dîrstaru Camelia
care s-a clasat pe locul III. La nivel de
Club, locul I a fost ocupat, cu 630 de
puncte, de sportivul Marinoiu Andrei
(Dragomireºti), multiplu campion
naþional de kata ºi kumite, care a adus
un important beneficiu de imagine atât
clubului cât ºi comunei, prin rezul-
tatele de excepþie obþinute la nivel
naþional. „În  anul care tocmai a
început, sperãm sã obþinem cel puþin
aceleaºi rezultate ca în 2013’’, ne
spune antrenorul si presedintele
clubului, Viorel Marinoiu. „Am benefici-
at de condiþii bune de pregãtire puse
la dispoziþia clubului de cãtre Primãria
Voineºti, iar anul acesta sperãm cã se
va finaliza noua salã de sport, unde
vom putea organiza cu succes prima
competiþie de karate la sectia Voineºti.
Mulþumim foarte mult domnului primar
Sandu Gabriel pentru faptul cã este

aproape  de sportul voineºtean în 
general ºi de micii karateka în special,
creând condiþii optime de antrenament
ºi organizare de competiþii. În acest
an, avem în program organizarea a
trei competiþii de nivel judeþean, patru
stagii de pregãtire din care unul la
munte ºi unul la mare, participarea la
toate campionatele ºi cupele
naþionale, iar, în mãsura în care
obþinem calificarea, dorim participarea
la Campionatul European de Shito
Ryu din luna iunie în Slovacia’’,
încheie  Viorel Marinoiu. 

Diana Ciocea – I, Mihãilã Eduard – II,
Dîrstaru Camelia - III
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La data de 27 decembrie
2013, ora 14.00, în Sala de Festivitãþi
a Cãminului Cultural Voineºti „Rodica
Bujor”, în prezenþa familiilor, prietenilor,
foºtilor elevi, a numeroºi invitaþi, au
fost conferite titlurile de „Cetãþean de
onoare al comunei Voineºti” din partea
Consiliului Local domnilor profesori
Nicolae Cândea ºi Ion Dinu, distinºi
membrii ai comunitãþii locale.
Pentru mine a fost o onoare ºi bucurie
de a participa la aceastã festivitate,
moment deosebit în care comuna
Voineºti, prin autoritãþile locale, ºi-a
omagiat ºi sãrbãtorit cetãþenii. Întreaga
manifestare a fost moderatã cu emoþie
ºi pricepere de cãtre primarul comunei
Voineºti, judeþul Dâmboviþa Dãnuþ
Gabriel Sandu care s-a dovedit ºi de
acestã datã un maestru al ceremoni-
ilor. Cred cã nu existã printre locuitorii
satelor Gemenea ºi Voineºti, respectiv
comunei Voineºti, cineva care sã nu îi
cunoascã sau sã nu fi auzit de domnii
Nicolae Cândea ºi Ion Dinu. 
Domnul Nicolae Cândea, distins profe-
sor de matematicã, ºi-a început activi-
tatea didacticã în satul Gemenea, la
Onceºti ºi Brãtuleºti, în anii 70 ai sec-
olului trecut, sat pe care nu l-a mai
pãrãsit de atunci. Timp de peste 40 de
ani, de la începutul carierei didactice în
1969 ºi pânã la pensionare, în 2013,
ca profesor ºi director de ºcoalã a pus
multã dragoste, dar ºi pasiune în
munca sa, pregãtind ºi iniþiind în
tainele matematicii zeci de generaþii de
elevi. Paralel cu activitatea didacticã
profesorul Nicolae Cândea a fost pre-
ocupat în mod deosebit de activitatea
culturalã a satului Gemenea, orga-
nizând o serie de serbãri ºcolare în
cadrul cãrora aveau loc programe
artistice deosebite. Alãturi de mai mulþi
locuitori ai satului dar ºi de alþi colegi,
în perioada 1974-1975, a depus efor-
turi pentru construirea unei noi ºcoli
pentru clasele V-VIII în satul Gemenea
- Brãtuleºti care sã ofere un cadru mai
eficient procesului instructiv - educativ.   
Profesorul Nicolae Cândea a fost 
printre cei care au susþinut prima întâl-
nire cu fii satului în anul 1976, coor-
donând în cadrul ªcolii ºi a Cãminul
Cultural din Gemenea echipa de

dansuri cu care a obþinut rezultate
deosebite în cadrul unor concursuri
judeþene ºi naþionale în perioada 1970-
1985.
Poate cã fãrã existenþa Cãminului
Cultural din Gemenea, dar ºi fãrã
intensa activitate culturalã coordonatã
de unii dintre slujitorii ºcolii ºi culturii
gemenene, printre care se numãrã ºi
domnul Nicolae Cândea satul ar fi fost
mai sãrac spiritual decât este astãzi.
Domnul profesor Nicolae Cândea
reprezintã un model pentru noi,
dedicându-ºi cu pasiune ºi rãbdare,
devotament ºi dãruire peste 40 de ani
de ani din viaþã învãþãmântului dâm-
boviþean ºi comunitãþii locale. Astãzi,
doresc sã mulþumesc domnului primar
Dãnuþ Gabriel Sandu, domnului vice-
primar Claudiu Popa dar ºi Consiliului
Local pentru conferirea titlului de
cetãþean de onoare al comunei
Voineºti, judeþul Dâmboviþa, domnului
profesor Nicolae Cândea. Prin acest
gest este adus un omagiu unui om
care s-a dedicat muncii în comuna
Voineºti, satul Gemenea, prin îndru-
marea a zeci de generaþii de elevi ºi
care s-a distins printr-o deosebitã
activitate culturalã. 
Domnul prof. dr. Ion Dinu, distins mem-
bru al comunitãþii locale, cadru didactic
la mai multe ºcoli din comuna Voineºti
de-a lungul timpului, este cunoscut ca
un bun coleg ºi prieten, care la rândul
sãu a format multe generaþii de elevi ai
liceului ºi ºcolii gimnaziale din Voineºti
din anul 1979 ºi pânã în prezent. În
anii studenþiei mele dar ºi mai târziu
am auzit despre profesorul de
geografie Ion Dinu care continua studi-
ile pentru obþinerea titlului de doctor,

despre activitatea domniei sale la cate-
dra de Geografie a Facultãþii de ªtiinþe
Umaniste din cadrul Universitãþii
Valahia din Târgoviºte, iar mai de
curând am cunoscut ºi preocupãrile
sale actuale pentru scrierea unui istoric
al ºcolilor din comuna Voineºti.
Domnul prof. dr. Ion Dinu s-a remarcat,
la rândul sãu, de-a lungul timpului, ºi
printr-o intensã activitate culturalã, ca
director de cãmin cultural dar ºi ca 
profesor implicându-se într-o serie de
activitãþii cu colegii ºi elevii sãi dar ºi
prin punerea priceperii sale în slujba
comunitãþii locale fiind în perioda 1992-
2012 consilier local. A fost totodatã
director al Liceului Tehnologic Voineºti
în perioada 1999-2003 iar din 2004 ºi
pânã în prezent este director al ªcolii
Gimnaziale Voineºti. Domnul pof. dr.
Ion Dinu a publicat douã lucrãri de
specialitate dar ºi o serie de articole ºi
studii ºtiinþifice dedicate geografiei
româneºti participând la mai multe
conferinþe ºi simpozioane ºtiinþifice.
Consider de asemenea oportunã ºi pe
deplin îndreptãþitã iniþiativa autoritãþilor
locale, îndeosebi a domnului primar
Sandu Gabriel Dãnuþ, de a conferi titlul
de cetãþean de onoare al comunei
Voineºti (judeþul Dâmboviþa) domnului
Ion Dinu fiind ferm convinºi cã va
desfãºura în continuare o activitate
deosebitã, atât pe plan profesional, cât
ºi în sprijinul comunitãþii.

LLeecctt.. uunniivv.. ddrr.. IIuulliiaann OONNCCEESSCCUU
UUnniivveerrssiittaatteeaa „„VVaallaahhiiaa”” ddiinn TTâârrggoovviiººttee

FFaaccuullttaatteeaa ddee ªªttiiiinnþþee UUmmaanniissttee,,
DDeeppaarrttaammeennttuull ddee IIssttoorriiee,, 

AAssoocciiaaþþiiaa RRoommâânnãã PPeennttrruu PPrroommoovvaarreeaa
VVaalloorriiii

CCEETTÃÃÞÞEENNIIII CCOOMMUUNNEEII VVOOIINNEEªªTTII
SSÃÃRRBBÃÃTTOORRIIÞÞII ªªII OOMMAAGGIIAAÞÞII 

Profesorul Nicolae Cândea cu colegii ºi un grup de elevi din clasele a-II-a ºi a-
III-a ai ºcolii din Gemenea - Onceºti,care formau echipa de dansuri (1973)
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CÃSÃTORII

DECESE

NÃSCUÞI
1. ANGHELOIU
DAVID-  GEORGIAN
2.BÃDÃRAN  ANDREI-
CRISTIAN

LLee ddoorriimm vviiaaþþãã lluunnggãã 
ººii ffeerriicciittãã!!

1. DANCIU  ELISABETA
2. PLEªERU  MARIA
3. IVAªCU  ANASTASIA
4. ION  ROMULUS
5. IOSIFESCU  IOAN
6. GRIGORE  FLOAREA
7. VINTESCU  TEOFIL

DDuummnneezzeeuu ssãã-ii ooddiihhnneeaassccãã!!

1. PIÞOIU  GEORGE-CON-
STANTIN ºi MIHÃLCESCU ELENA-
CRENGUÞA
2. VASILE-DUMITRESCU CON-
STANTIN-DENIS ºi  DIACONU ANA-
MARIA-DENISA

CCaassãã ddee ppiiaattrrãã!!

STARE CCIVILÃ
1111..1122.. 22001133 - 2211..0011..22001144

NNiimmeennii nnuu eessttee 
mmaaii pprreessuuss ddee lleeggee

Dragi cetãþeni ai comunei
Voineºti, în materialul din revista 
anterioara îmi exprimam dorinþa ca
sfârºitul anului 2013 ºi începutul 
anului 2014 sã ne gãseascã liniºtiþi  ºi
sã ne bucurãm de sãrbãtorile de
iarnã. Iatã cã, nu întotdeauna este
aºa cum ne dorim. Politiºtii din cadrul
Sectiei 5 Poliþie Ruralã Voineºti ºi ai
Postului de Poliþie Voineºti au
desfãºurat activitaþi complexe pentru
soluþionarea unor dosare penale care
s-au sãvârsit în aceastã perioadã ºi
care iniþial au fost cu autori
necunoscuþi. 

Astfel, în ziua de 26.12.2013
O.L. din com.Voineºti a sesizat faptul
cã persoane necunoscute i-au sustras
în mod repetat mai multe oi dintrun
grajd.S-a întocmit dosar penal iar cu
ocazia cercetarilor efectuate   s-a 
stabilit ca numiþii S.B., S.V. ºi M.F., cu
sprijinul  altor  persoane , toþi din
comuna Voineºti , au sustras în mod
repetat mai multe oi pe care le-au
comercializat sau  consumat.
Prejudiciul a fost recuperat parþial. Se
continuã cercetarile pentru a se stabili
întreaga activitate infractionalã
urmând a se propunã soluþie legalã
prin Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Târgoviºte.

O altã faptã a fost sesizatã în
ziua de 08.01.2014 de cãtre P.D. din
com.Voinesti, sat. Manga, când a
reclamat cã în noaptea de
07/08.01.2014, persoane necunoscute
au sustras un numar de 5 gãini din
curtea casei. S-a întocmit dosar penal
iar cu ocazia cercetãrilor au fost 
identificaþi numiþii V.V.D. ºi B.F. ambii
din comuna Voineºti, sat.Manga. Se
continuã cercetarile pentru a se stabili
întreaga activitate infracþionalã
urmând a se propuna soluþie legalã
prin Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Târgoviºte.

În ziua de 12.01.2014, Z.I. din
comuna Voineºti , sat.Manga,  a
sesizat cã în noaptea de
11/12.01.2014, persoane necunoscute
au sustras 2 cabaline care se aflau la
pãscut, nesupravegheate , într-o 
grãdinã. S-a  întocmit dosar penal, iar

cu ocazia cercetãrilor a fost identificat
numitul I.I. din comuna Pietrari, care a
vândut cele douã cabaline pe raza
oraºului Pucioasa, acestea fiind 
recuperate ºi predate pãrþii vãtãmate.
Faþã de numitul I.I. s-a luat mãsura
arestãrii preventive pe o perioadã de
29 zile.

Tot în aceeaºi perioadã, în
ziua de 13.01.2013, persoane
necunoscute  au sustras de pe terenul
ºcolii generale din com.  Voineºti  un
numãr de 5 þevi metalice rectangulare
pe care firma care desfãºoarã activi-
taþi de modernizare a ºcolii  trebuia sã
le foloseascã la construirea porþilor. 
S-a întocmit dosar penal iar cu ocazia
cercetãrilor au fost identificaþi numiþii
S.D., S.A, M.L., care au restituit þevile
societãþii. Se continuã cercetãrile 
pentru a se stabili întreaga activitate
infracþionalã, urmând a se propune
soluþie legalã prin Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Târgoviºte.

Dragi cetãþeni ai comunei
Voineºti, v-am prezentat câteva 
exemple de fapte sesizate în aceastã
perioadãl, iar spre bucuria noastrã, în
toate cazurile au fost identificaþi
autorii, care, cu siguranþã, vor suporta
rigorile legii.

De asemenea, îmi arãt
nemulþumirea cu privire la faptul cã,
deºi în toate materialele din revistã
am pus accent pe luarea mãsurilor
preventive de asigurare a bunurilor
iatã cã, în toate aceste fapte furturile
au fost comise tocmai datoritã lipsei
acestor mãsuri.

Voi continua acest demers cu
speranþa ca fiecare dintre dumnea-
voastrã sã–ºi ia mãsurile necesare
pentru a nu cãdea victime  acestor
indivizi certaþi cu legea.

Cu stimã, 

ªªEEFFUULL SSEECCÞÞIIEEII 55 PPOOLLIIÞÞIIEE RRUURRAALLÃÃ
VVOOIINNEEªªTTII

IInnssppeeccttoorr pprriinncciippaall ddee ppoolliiþþiiee
UUþþaa NNiiccoollaaee GGaabbrriieell

telefoane:
0723 1142 6661 –– PPrimar 
0723 1142 6662 –– VViceprimar 
0245 6679 3324 –– PPrimãrie -rrelaþii ccu
publicul
0245 6679 4450 –– FFax

Adresa: VVoineºti, sstr.Principalã,
nr.145
e-mmail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa wweb:
www.primarievoinesti.ro



ppaaggiinnaa 88

GGaazzeettaa ddee VVooiinneeººttii NNrr.. 5588 iiaannuuaarriiee 22001144

RReeaalliizzããrriillee aannuulluuii 22001133
vvoorr ffii ddeeppããººiittee îînn 22001144

Dragi cititori, iatã-ne ajunºi în
2014. Încã de la început vreau sã vã
urez tuturor un an mai bun, cu sãnã-
tate,  liniºte ºi pace, cu împlinirea
tuturor dorinþelor ºi viselor.  

Anul care tocmai s-a transfor-
mat în amintiri s-a încheiat tumultos,
ultimele evenimente  grãbindu-se
parcã sã încapã toate în sacul plin al
lui 2013, pentru a face loc celor de
anul acesta. 

În luna decembrie am avut
parte de mai multe manifestãri 
cultural-artistice care au mai înveselit 
atmosfera zilelor de sãrbãtoare de la
finele anului.     

În data de 15 decembrie,
Centrul  Cultural Dâmboviþa ºi Teatrul
,,Arlechino’’ din Bucureºti au susþinut
în sala de spectacole a Centrului
Cultural Voineºti o piesã de teatru de
zile mari. A fost pusã în scenã 
comedia ,,Niºte olteni“, în regia lui
Nicolae Fugaºin, dupã opera „La
Lilieci’’ de Marin Sorescu. Un specta-
col deosebit, cu actori profesioniºti, un
lucru rarisim la noi în comunã.
Singura dezamãgire a organizatorilor
a fost lipsa spectatorilor, deºi, eveni-
mentul a fost mediatizat corespunza-

tor, iar intrarea a fost liberã. Dar asta
este… setea noastrã de culturã! 

În 27 decembrie, dupã buna
tradiþie, într-un cadru festiv, au fost
acordate, douã titluri de „Cetãþean de
onoare” unor personalitãþi de marcã
din comuna noastrã. ªi aici amintesc
pe  dl prof. dr. Ion Dinu ºi pe dl. prof.
Nicolae Cândea. Festivitatea s-a 
ridicat  la înãlþimea valorii celor douã
personalitãþi care au fost lãudate rând
pe rând de cãtre colegi, foºti elevi, 
oficialitãþi ºi prieteni.  

Seara de colind a fost una
deosebitã. La sediul Primãriei, 
colindãtorii voineºteni ºi nu numai au
fost primiþi cu cãldurã, în faþa bradului
ºi omeniþi dupã obiceiul din strãbuni,
cu cornuri calde, suc ºi vin fiert. 

Noaptea dintre ani a fost, de 
asemenea, un motiv de mare bucurie.
Revelionul a fost organizat pentru a
cincea oarã, tot în cadrul Centrului
Cultural. Cei peste 350 de participanþi,
voineºteni din toate satele dar ºi 
prieteni ai acestora din alte pãrþi, au
petrecut împreunã  pânã în zori, într-o
atmosferã de vis.  

Dar, dupã cum spuneam,
toate au rãmas amintiri. Amintiri 

frumoase adunate în albumul vieþii
fiecãruia dintre noi.  

Am început noul an cu 
speranþã ºi încredere cã va fi cel puþin
la fel de bun ca cel care a trecut. Încã
din primele zile s-a reluat activitatea
pe toate ºantierele din comunã.  
Investiþiile  au termene de finalizare
diferite. Ca ºi prioritate este, dupã cum
ºtiþi, învãþãmântul. 

La Liceul Tehnologic a fost
realizatã deja alimentarea cu gaze
naturale ºi punerea în funcþiune a 
centralelor termice.  În câteva zile vor
fi finalizate ºi lucrãrile la clãdirea 
principalã (etajele 1 ºi 2), spre 
bucuria „distinºilor elevi’’.  Îmi permit
sã trãiesc cu speranþa cã motivele de
grevã s-au terminat iar de acum 
principala preocupare a lor va fi
învãþãtura. Dar, cine ºtie...?  
Î nchei mulþumindu-vã tuturor
pentru buna colaborare de pânã acum
ºi cu speranþa cã tot ceea ce vom face
împreunã, pe viitor, va fi la fel de
benefic comunei noastre.

CCuu ddeeoosseebbiittãã ccoonnssiiddeerraaþþiiee,,
vviicceepprriimmaarr CCllaauuddiiuu PPooppaa

Semne bbune aanul aare….
...semne care se traduc prin obþinerea
sumei de 400 de euro (în luna ianuar-
ie 2014) de cãtre ºcoala nostrã, ca
urmare a colectãrii hârtiei ºi cartonului
din cadrul proiectului „ªcoala pentru o
Românie Verde”, sumã care se
adaugã celor 100 de euro obþinuþi, în
cadrul aceluiaºi proiect, în vara anului
trecut. Pânã acum ªcoala gimnazialã
Suduleni a colectat 2000 kg de hârtie
ºi carton, 50 kg de baterii uzate, peste
500 kg  de deºeuri DEEE, acþiuni care

au condus, pe lângã sumele obþinute,
la decernarea de diplome prin care se
recunosc meritele ºcolii în aceste
activitãþi. Dar cel mai important 
beneficiu al acestor campanii îl 
reprezintã atragerea de fonduri extra-
bugetare pentru ºcoalã, fonduri deloc
neglijabile, spunem noi. 

Pe aceastã cale dorim sã le mulþumim
tuturor celor care ne-au ajutat, ºi,
sperãm noi, o vor face ºi pe viitor, sã

colectãm aceste cantitãþi de hârtie ºi
carton: elevii ªcolii Gimnaziale
Suduleni; agenþilor economici de pe
raza satelor Manga, Suduleni ºi
Izvoarele ºi, nu în ultimul rând,
Primãriei Comunei Voineºti.

PPrrooff.. DDrr.. IIuurreeaa IIoonnuuþþ
PPrrooff.. CCoooorrddoonnaattoorr ªªccooaallaa GGiimmnnaazziiaallãã

SSuudduulleennii


