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NE ŢINEM DE CUVÂNT!
Satele Izvoarele și Suduleni vor fi asfaltate
Dragii mei,
Joi, 22.01.2015, a fost publicată pe SEAP (Serviciul
Electronic de Achiziţii Publice) conform Ordonanei de Guvern
nr. 34, licitaţia pentru proiectul intitulat „Modernizare prin
asfaltare DC 127 Km 2+625.32 Km și DS 845 0+290,71 km în
satele Izvoarele și Suduleni din comuna Voinești.
Prin acest proiect ne propunem asfaltarea satelor
Izvoarele și Suduleni de la punctul Valea Sponcii până la
Biserică, precum și breteaua de la stadion până la farmacie.
Valoarea totală a investiiei va fi 2.251.617 lei
(inclusiv TVA), echivalentul a 507.922 euro, din care construcii
montaj 1.995.440 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 450.133
euro la un curs de 1 euro = 4.4330 lei.
Sursele de finanare vor fi bugetul local al comunei
Voinești și bugetul de stat. Cotele de finanare vor fi asigurate
de către Consiliul Local Voinești 50%, ceea ce reprezintă
1.125.808 lei, și Consiliul Judeean Dâmbovia 50%, adică
1.125.808 lei.
Despre indicatorii tehnici vă pot spune că lungimea
totală a drumului ce urmează a fi modernizat este 2.916,03 m
din care DC 127 (Sponcea – Biserica) 2.625,32 m și DS 845
(Stadion – Farmacie) 290,71m.
Pentru DC 127 sistemul rutier proiectat va fi alcătuit
din: 5,50 m lăime parte carosabilă; 2x0,75 m lăime acostamente; 7,00 m lăime platformă și vor fi amenajate șanuri
betonate pe ambele pări pentru scurgerea apelor pluviale.
Sistemul rutier proiectat pentru DS 845 va fi alcătuit

din 5,50 m lăime parte carosabilă; 2x0,75 m lăime acostamente; 7,00 m lăime platformă și șanuri betonate pe o parte
pentru scurgerea apelor pluviale.
În cadrul acestui proiect vor fi montate 17 podee
tubulare ᴓ 800; 7 podee tubulare ᴓ1000; 6 podee tubulare
ᴓ1500; 2 baterii podee tubulare ᴓ1500.
Pentru accesul în gospodării vor fi montate 74 de
platforme betonate cu lungimea de 4 m și lăimea de 1 m.
Dacă procedurile de achiziie publică se vor desfășura
conform graficului, sperăm să emitem ordinul de începere al
lucrării la începutul lunii aprilie și să finalizăm acest proiect la
sfârșitul lunii august.
Ne vom ine de cuvânt și vom duce la finalizare toate
proiectele propuse, dar NU UITAI că toate acestea vor putea
fi realizate numai cu sprijinul dumneavoastră, prin achitarea la
zi a taxelor și impozitelor locale, conform înștiinărilor de plată
pe care le-am distribuit în toată comuna.
Profit de această ocazie pentru a vă reaminti că cei
care achită integral taxele și impozitele locale până la
31.03.2015 vor beneficia de o bonificaie de 10%.
Închei aici, cu sperana că anul 2015 va fi un an
emblematic pentru comuna noastră, iar dumneavoastră vă
doresc să fii sănătoși, să avei un an plin de bucurii și împliniri.
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Dănuţ Gabriel Sandu

Foarte important! În atenţia proprietarilor de păduri
asociaţi în Obştea “Gemenea-Grui”
Stimaţi proprietari de păduri, sunteţi invitaţi în data de 15 februarie 2015, ora 11:00, la Căminul Cultural
Gemenea-Brătuleşti, la Adunarea Generală pentru înfiinţarea Obştei Gemenea-Grui. Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea Statutului;
2. Alegerea Preşedintelui;
3. Alegerea Consiliului director;
4. Alegerea Comisiei de cenzori;
5. Diverse.
Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să sunaţi la nr. de telefon 0726.737.195 - Dan Oprea.
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Ce trebuie să facei ca să primii
subvenia pe suprafaa începând cu 2015?
Pentru a beneficia de acordarea de plăti directe,
fermierii trebuie să fie înscriși în Registrul unic de
identificare, administrat de APIA, să depună
cerere unică de plată în termen și să îndeplinească
următoarele condiii generale:
1. Să exploateze un teren agricol cu o suprafaă de cel puin 1
ha, suprafaa parcelei agricole să fie de cel puin 0.3 ha
(în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor, arbuștilor fructiferi suprafaa parcelelor agricole
trebuie să fie de cel puin 0.1ha);
2. Să declare toate parcelele agricole, cu excepia celor care au
suprafaa mai mică de 0.1ha și care, însumate, nu depășesc
1 ha, precum și zonele de interes ecologic care contribuie la
aplicarea practicilor benefice pentru clima și mediu;
3. Să declare la depunerea cererii unice de plata datele de
identificare și de contact și să notifice APIA despre modificarea
acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare.
4. Persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15
zile cu privire la modificărileapărute în înregistrările de la
Oficiul Naţional al Registrului Comerului privind administratorul său, administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
5. Orice modificare a datelor declarate în cererea unică de
plată și în documentele doveditoare survenită în perioada
cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plăii se
comunică în scris, în termen de 15 zile la APIA;
6. Să înscrie sub sanciunile legii penale, date reale și perfect
valabile în formularul de cerere unică de plată și în
documentele anexate acesteia privind lista suprafeelor și sau
efectivele de animale;
7. Să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de
plată să fie introduse în baza de date a Sistemului integrat de
Administrare și Control.
8. Să fie de acord ca datele personale, date înscrise în cererea
unică de plată despre suprafee și animale din exploataie să
facă obiectul controalelor administrative încrucișate cu bazele
de date ale altor autorităi publice cu competente în

gestionarea acestor tipuri de date;
9. Să respecte normele de Eco condiionalitate stabilite prin
legislaia naională în baza prevederilor art. 93 și Anexei II la
Regulamentul 1306/2013 pe toată suprafaa agricolă a
exploataiei;
10. Să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a
modificărilor aduse acesteia, documentele necesare care
dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a
terenurilor care se situează în zone de interes ecologic precum
și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie
valabile cel puin până la data de 1 decembrie a anului de
cerere;
11. Să furnizeze toate informaiile solicitate de APIA în
termenele stabilite de aceasta;
12. Să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de
către alte instituii abilitate în acest sens;
13. Să marcheze limitele parcelei utilizate atunci când este
cultivată aceeași cultura cu a parcelei învecinate. În cazul în
care limitele parcelelor nu sunt marcate în teren fermierii pot
fi sancionai proporional pentru supradeclarare şi/sau pentru
nerespectarea normelor de Eco condiionalitate;
14. Să identifice, să declare și să delimiteze cu exactitate
parcelele agricole în aplicaia electronica GIS „IPA-ONLINE”
pusa la dispoziie de către APIA și să utilizeze datele cadastrale
disponibile. Începând cu anul 2018 identificarea și delimitarea
tuturor parcelelor se face obligatoriu pe baza datelor
cadastrale.
15. Pentru culturile sau plantaiile care se înfiinează începând
cu anul 2018, să facă dovada că utilizează sămâna sau material săditor certificat, în conformitate cu Legea nr. 266/2002;
16. Fermierii care în anul anterior anului depunerii cererii
unice de plata au primit plăţi directe de peste 5000 euro, să
ateste cel puin calitatea de persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, conform
OUG nr. 44/2008.
Consilier agricol
Gavrilă Mihai

Casa Părintească
Într-o casă m-am născut,
Tot în ea am şi crescut.
Şi e locul unde timpul,
Ne face să venim cu gândul.

Este locul unde,
Am petrecut mii de secunde
Locul ce aşa rămâne mereu,
Plin de secrete desluşite cu greu.

Este casa părintească
Casa care-o să-mi şoptească:
Copilăria şi timpul pierdut
Vor rămâne un gând plăcut.

Casa părintească mereu mă va primi
Şi eu mereu, în lacrimi
Aici voi veni şi voi amuţi
Când îmi voi aminti de-ai mei dragi părinţi.

Gheboianu Bianca - Elevă la Şcoala Gimnazială Suduleni, Clasa a VII-a
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După muncă şi răsplată!
Începutul anului 2015 ne-a adus o nouă bucurie: obţinerea unui premiu în valoare de 250 de euro, premiu
oferit de Asociaţia Zibo Help ca urmare a colectării a 3 tone de hârtie şi carton (în cei doi ani de activitate am reuşit
să atragem din premii şi contravaloarea hârtiei şi a cartonului cca. 1000 euro).
În atingerea acestei cantităţi, pe lângă contribuţia elevilor noştri (care au reuşit să convingă agenţii economici din zonă să ne sprijine), am beneficiat şi de sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa (800 kg.) şi al firmei Crist
(1 000 kg.).
Acţiunea de colectare continuă, premiile puse la „bătaie” în acest program fiind mai mult decât generoase:
Locul I – 2.500 de euro; Locul II – 1.500 de euro; Locul III – 1.000 de euro. Sunt premii spre care tindem, tocmai de
aceea fiecare kilogram colectat contează! Desigur că banii vor fi folosiţi, ca şi până acum, exclusiv în folosul unităţii
şcolare şi al elevilor.
Prof. dr. Iurea Ionuţ
Profesor coordonator Şcoala Gimnazială Suduleni

“La Început a fost Cuvântul...
şi Cuvântul a fost către Dumnezeu
şi Dumnezeu a fost Cuvânt”
Aceasta este expresia evanghelică Ioaniană, ce
stabileşte un adevăr imuabil, în conştiinţa multimilenară
creştină. Şi dacă Dumnezeu a întrupat Cuvântul, stabilind,
fără echivoc, originea umană insuflată de Duhul şi Harul
Său, nouă, mărturisitorilor acestui adevăr, ne rămâne şansa
unică, minunată şi perpetuă de a-I împărtăşi cu convingere
dreptatea, voinţa şi hotarârea Lui inalienabile.
Imperfecţiunile unor interpretări diferite, uneori
chiar dezicerea de Cuvântul primordial, dau (într-o regulă
nedreaptă a diversitaţii) multitudinea dogmelor contemporane. Cu asperităţi fireşti, uneori întrepătrunse, slujind,
fiecare dintre acestea, unor adevăruri mult prea îndepărtate de cel originar. Sinteza cuvintelor de mai sus poate
prezuma şi rezuma laconic, conflictul lumesc al raselor, al
tipurilor umane, al diverselor culturi, dogme şi
civilizaţii terestre.
Pentru că, la ce altceva am fost martori pasivi, în
ziua de 7 ianuarie a Sfântului Ion (sic!), în inima pariziană a
bătrânei Franţe?! Am privit în direct, aşa cum din păcate ne
place atât de mult, refularea dementă a unui
fundamentalism exacerbat, dospit, cultivat şi îngăduit cu
nonşalanţa (vest) europeană superioară, reminiscenţă
caducă a sentimentelor de suficienţă, a atotputerniciei
coloniale şi imperiale!
Da, pot parafaza deja celebra sintagmă “Je suis
Charlie”; o pot repeta nesfârşit, fără a avea, însă, deplina
satisfacţie a cuprinderii semantice absolute! Dintr-un motiv

extrem de simplu: compasiunea pentru ireparabila tragedie
a unor vieţi curmate criminal nu trebuie confundată,
superfluu, cu originea şi cauzalitatea crimei în discuţie.
Origini şi cauze, mult mai dramatice şi infinit mai dureroase
decât chiar actul terorist în sine. Ar putea fi surprizător
raţionamentul, dacă nu ar fi istoric… exact.
Pentru conformitate, punctez, superficial, veacurile
negre ale istoriei umanităţii, veacuri ale intoleranţei la
cuvânt, ale intoleranţei la expresie şi la diversele atitudini
comportamentale, veacuri ale dialecticii dezvoltării umane,
până la urmă. Acceptând, pasiv, fatalitatea efectelor unor
cauze seculare, Franţa luminilor, Franţa lui Voltaire, a lui
Exupery, dar în egală măsură şi a unui Robespierre, Franţa
inspiraţiei noastre naţionale, este astăzi, tributară propriei
nesăbuinţe sociale şi a unei superficialităţi seculare.
Franţa toleranţei excesive va redescoperi, de astăzi,
puterea nemăsurată a argumentelor sale punitive, de
persuasiune şi-n cele din urmă de forţă brută, nestăvilită, cu
care-şi va apăra şansa la normalitate. Normalitatea
secularizată de mult prea îndepărtata umbră a lipsurilor de
orice fel.
Fără pretenţia unui proces al conştiinţei galice,
subscriu şi mă asociez în cuvinte modeste, credinţei în
renaşterea unui popor prieten. Renaşterea întru Cuvânt. Cel
care zideşte, de la începuturi.
D.G.
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INTERVIU CU LIVIU MUȘAT,
DIRECTORUL ADR SUD-MUNTENIA
RATA DE ABSORBŢIE A FONDURILOR
EUROPENE ȘI ACCESAREA ACESTORA
ÎN CONTINUARE

Accesarea fondurilor europene nerambursabile alocate de
Uniunea Europeană este, zilele acestea, un subiect de mare
interes, noile măsuri din cadrul PNDR 2014-2020 fiind așteptate
cu nerăbdare de muli. Din acest motiv, vă oferim un interviu
cu directorul Ageniei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Mușat, în care vorbește despre noutăile
cu care vine perioada 2014 – 2020, dar și despre rata
de absorbie a fondurilor europene în judeul nostru,
exemplificată concret, pe localităilece au absorbit
fonduri nerambursabile la nivelul judeului Dâmbovia.
- Ministerul Fondurilor Europene a anunţat că România
va aplica la 1 ianuarie 2015 un sistem de evaluare a
performanţei funcţionarilor implicaţi în sistemul de
gestionare a fondurilor europene, prin care doar cei care vor
obţine rezultate vor primi majorarea salarială asigurată de
UE. Cum comentaţi dumneavostră această măsură? Este
una benefică pentru atragerea de fonduri europene? Câţi
funcţionari implicaţi în sistemul de gestionare a fondurilor
europene are regiunea Sud Muntenia şi câţi dintre aceştia
sunt în judeul Dâmbovia?
-Într-adevăr, am luat și noi la cunoștină de declaraia ministrului privind aplicarea de la 1 ianuarie 2015 a unui sistem
de evaluare a performanţei funcţionarilor implicaţi în sistemul de gestionare a fondurilor europene. În ceea ce ne
privește, această măsură nu ni se aplică, deoarece
funcionăm după o lege dedicată, Legea nr. 315/2004, cea
care se referă la dezvoltarea regională, nivelul de salarizare
fiind stabilit prin hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia. În ceea ce privește echipa noastră,
la nivelul Ageniei sunt în total 124 de angajai, iar dintre
aceștia, patru colegi își desfășoară activitatea în judeul
Dâmbovia.
- În ceea ce priveşte rata de absorbţie a fondurilor
europene, ce ne putei spune referitor la regiunea Sud
Muntenia în anul 2014, în general, şi la judeul Dâmbovia,
în particular?
- Perioada 2007 – 2013 a însemnat pentru Regiunea Sud
Muntenia alocarea a aproximativ 630 de milioane de euro
doar prin Programul Operaional Regional. Referitor la
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valoarea contractată de judeţul Dâmboviţa, aceasta este de
684,30 milioane de lei, iar valoarea autorizată de Autoritatea
de Management pentru Programul Operaional Regional este
de 281,15 milioane de lei, reprezentând 41,08% grad de
absorbie.
-Ministrul Fondurilor Europene a declarat că România va
atinge o rată de absorbţie de 80% la sfârşitul anului 2014.
Sunteţi de acord?
-Este de dorit ca rata de absorbie a fondurilor europene să
se apropie de 100% până la finalizarea exerciiului financiar
2007 – 2013. Ministerul Fondurilor Europene a furnizat cifrele
oficiale, astfel încât suntem în măsură să afirmăm că la 31
decembrie 2014 rata de absorbie a fondurilor structurale și
de coeziune era de 51,81%.
- Ce proiecte depuse de judeţul Dâmboviţa nu au fost
finanţate? Care dintre acestea au şanse să fie finanţate în
sesiunile următoare? Care sunt programele ce au absorbit
mai mulţi bani, dar localităţile dâmboviţene care au
absorbit mai mulţi bani? Avem şi localităţi codaşe ce au
prea puţine proiecte cu bani europeni sau deloc= Care sunt
acestea?
-La nivelul judeţului Dâmbovia au fost depuse 214 proiecte,
iar 130 de contracte au fost semnate. Celelalte proiecte au
fost respinse sau retrase, însă ele au șanse de finanare în
perioada 2014 – 2020, respectând condiiile de eligibilitate
prevăzute de noile ghiduri de finanare. În ceea ce privește
gradul de absorbie, la 31 decembrie 2014, Programul
Operaional Regional 2007 – 2013 avea o rată de 57,14%.
Continuare în pagina 5
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Vă vom prezenta atașat un bilan al
Ministerului Fondurilor Europene privind
absorbia fondurilor structurale și de
coeziune la sfârșitul anului 2014.
- Ce puteţi spune despre începerea
utilizării fondurilor alocate României
pentru perioada 2014 – 2020?
- Comisia Europeană a aprobat Acordul
de Parteneriat cu România în data de 6
august 2014, ţara noastră fiind al 11-lea
stat din Uniunea Europeană care a
obinut aprobarea acestui document.
Astfel, România va atrage fondurile
europene structurale și de investiii
alocate pentru perioada 2014 – 2020 prin
9 programe, din care 8 au fost trimise
Comisiei Europene încă din vara anului
2014 (Programul Operaional pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime aflându-se în negocieri informale).
La sfârșitul
anului trecut, Comisia Europeană aprobase deja pentru
România trei programe:
- Programul Operaional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
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- Programul Operaional Asistenă Tehnică;
- Programul Operaional Competitivitate. În ceea ce privește
Programul Operaional Regional 2014 – 2020, acesta se află în
etapa de negociere cu reprezentanii Comisiei Europene.
Articol preluat din “Gazeta Dambovitei”

Localităile ce au absorbit fonduri nerambursabile
la nivelul judeului Dâmbovia
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DEPENDENĂ
Nici nu mai știu cum m-a cuprins
La început, o tatonare
Apoi, încet, încet s-a-ntins
Fiina-ntreagă mi-a cuprins
E-un foc ce nu se vrea dat stins
Și nu mai văd scăpare
Voios mergeam pe al meu drum
Nepăsător treceam prin viaă
De griji nu știam nicidecum
Acuma, totul parcă-i fum
Și liniștea-i făcută scrum
Sunt ca pierdut în ceaă
Nici noaptea-n pat nu mai am pace
Nici treaz în zi n-am alinare
Oriunde-aș fi și orice-aș face
Mereu mă ine ca pe ace
Dar, are-așa un vino-ncoace
Un vino-ncoace are
M-a prins de tot în mreaja ei
Și nu mai știu ce să mai fac
Că mi-e destin și obicei

Și n-am ce face, vrei, nu vrei
Din viaă mi-am făcut temei
Să-i fiu mereu pe plac
Și-abia acum începe chinul
Că este mare șugubeaă
Când mă îmbată precum vinul,
Când e mai rea decât veninul,
Când face să uit de tot chinul
Și-mi râde-n faă
De-abia o prind și ea dispare
Și iar rămân singur cu dorul
Și, dintr-o dată, iar apare
Râzând așa, strălucitoare
Ca prima rază ce apare
Când pleacă norul

Un col de taine s-o primesc
De dragul ei am pregătit
Și-acolo stau și m-amăgesc
Că va veni, ca-un dar ceresc
Și-am să mă satur s-o privesc
Muri-voi fericit
Și muli din cei ce o iubesc
Mi i-am făcut amici să vadă
Că nu doar eu o îndrăgesc
Acesta-i datul ei firesc
În traiul nostru cel lumesc
Și poate-o să mă creadă
Și, când se-ntâmplă ca să vină
Sunt fericit cât ali o mie
De-ndată viaa-mi este plină
Tot răul se preface-n tină
Că mi-am aflat a mea lumină:
O POEZIE.
Zaharia Sacagiu (Zali ăranu)

Și tot eu, parcă-s vinovat
Și parcă vreau să-i cer clemenă
Că m-a lăsat și a plecat
Și-umil, cu glasul tremurat
Tot eu cerșesc să fiu iertat
Asta e Dependenă!

Clubul Sportiv Koryo Karate
Momentul bilanţului
După un an plin de succese, Clubul Sportiv Koryo şi-a
desemnat cei mai buni sportivi, atât la nivel de secţii, cât şi la
nivel de club. “Gala premierii celor mai buni sportivi ai CS
Koryo pe anul 2014’’ a avut loc duminică, 28 decembrie 2014,
la Căminul Cultural Dragomireşti.
La acest eveniment au participat 42 de sportivi de la
secţiile din Voineşti, Târgovişte, Dragomireşti şi Bucureşti. Gala
a fost deschisă de către sportivii de la secţia Dragomireşti, care
a oferit o scurtă demonstraţie de karate, urmată de anunţarea
premiilor şi câştigătorii titlurilor de cei mai buni sportivi ai
clubului pe anul 2014. În final, elevii au participat la o minidiscotecă oferită de către conducerea clubului, unde s-au servit
dulciuri şi răcoritoare, dar şi tradiţionalul tort.
“A fost cel mai bun an pentru CS Koryo. Nu am să
înşirui aici rezultatele obţinute, ci reamintesc doar unul: Locul
I şi câştigarea Cupei Romaniei la karate shito ryu pe 2014. Un
succes răsunător pentru CS Koryo, care ne onorează dar ne şi
obligă în aceeaşi măsură. În anul 2015 trebuie să demonstrăm
că acest succes nu a fost o întâmplare”, ne-a declrat Viorel
Marinoiu - preşedintele şi antrenorul Clubului.
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La aceste rezultate de excepţie au contribuit şi
karateca voineşteni, care au adus un important beneficiu de
imagine clubului comunei Voineşti şi, nu în ultimul rând, o
impresionantă zestre de medalii, care s-au transformat în
puncte şi astfel s-a stabilit ierarhia în cadrul secţiei de karate
Koryo Voineşti.
Pe primul loc s-a clasat elevul Oprescu Bogdan cu 460
de puncte, locul II fiind ocupat, la egalitate de puncte 430,
de către elevii Cristea Valentin şi Nedelcu Alexandru, iar locul
III a fost ocupat de către Ene Silviu, cu 280 de puncte.
Preşedintele şi antrenorul clubului Koryo, Viorel
Marinoiu consideră un succes întreaga activitate de karate din
comuna Voineşti şi mulţumeşte administraţiei publice locale,
primarului Gabriel Sandu, pentru tot ceea ce face pentru ca
micii karateca să obţină rezultate bune şi foarte bune la toate
nivelurile de competiţie. Totodată, multumeşte părinţilor
pentru eforturile financiare necesare unei activităţi sportive de
excepţie şi, nu în ultimul rând, viceprimarului Claudiu Popa
pentru popularizarea activităţii sportive de karate în ziarul
local.
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Gazeta de Voineºti

STARE CIVILĂ
17.12. 2014 - 22.01.2015

NĂSCUŢI

(n. 10.02.1945 – d. 05.02.2005)
 Date personale:
- Data, locul nașterii: 10.02.1945; sat Lăicăi, com. Cetăeni, jud. Argeș.
- Studii: Școala generala Cetăeni, Argeș; Liceul teoretic nr. 2 Târgoviște, Dâmbovia;
Facultatea de Horticultură – Iași (absolvent 1972)
- Profesia: Inginer Horticultor – Cercetător știinific
- Titlul știinific: Doctor în Agronomie din anul 1990, Specializarea Pomicultură. Teza:
Cercetări privind ameliorarea mărului pentru rezistena genetică la boli (ASAS –
București)
- Responsabilităi academice: membru asociat al ASAS București; președinte al
Filialei ASAS Dâmbovia (1998-2003)
 Locuri de muncă:
- 1972 – 1977 S.C.A. Secuieni, Neam
- 1977 – 2005 S.C.D.P. Voinești, Dâmbovia
- C.S.T. (din 1990); aprobată de stat; secretar știinific al Staiunii (1981 – 1987);
- Director al SCDP – Voinești (februarie 1997 – februarie 2005)
 Obiective și realizări profesionale:
- Dezvoltarea și modernizarea sortimentului de soiuri;
- Valorificarea și amplificarea fondului genetic moștenit
- Completarea și reorganizarea fondului de germio-plasmă la specia Malus (colecia
naională)
- Ameliorarea genetică a mărului pentru rezistenţă la atacul principalelor boli foliare
(rapăn, făinare);
- Crearea soiurilor noi de măr cu calităi comerciale superioare și rezistente la boli
(este autor/coautor la toate soiurile create la Voinești,omologate /brevetate între
anii 1983 – 2009; Pionier, Voinea, Generos(1983); Ciprian (1993); Luca(2006);
Poniona, Chindia și Diseoprin(2008); Dacian(2009).
- Lasă în urmă un bogat material biologic în domeniul creării genotipurilor de măr cu
rezistenă înaltă sau imunitate de câmp la atacul de boli și dăunători (între 1977 –
2004, total combinaii hibride efectuate: 690; nr. hibrizi evaluai în livezile de
selecie: 65.843; nr selecii de perspectivă: 774, din care cu valoare comerciala 224).
Publicaii
- Peste 70 lucrări știinifice, sinteze și articole în publicaii de specialitate; coautor la
3 monografii ale SCDP Voinești, precum și la vol. I Pomicultură – Progrese în
ameliorarea plantelor horticole din România, cap I – Mărul (1999)
 Specializări, vizite de documentare, participări interna ionale:
- Două specializări în SUA (în 1981 și 1987, total 6 luni);
- Vizite de documentare în Germania (2); Olanda; SUA; Frana; Italia; Elveia;
Republica Moldova.
 Distinc ii:
- Diploma de excelenţă SRH (2000)
- Premiul special SRH (2008), post mortem.
A plecat grăbit și prea devreme pentru alte grădini fără început și sfârșit. Aici, pe
pământ, a rămas în inimile noastre – cei care l-am iubit și preuit așa cum a fost: un
OM. În locul lui, Dumnezeu ne-a trimis un dar minunat: nepoelul atât de dorit și
așteptat, cel care îi poartă numele.
Dr. ing. Albertina Şerboiu
(Februarie, 2015)

1. VasileDumitrescu IanisAndrei
2. Armăşelu
Alessia-Elena

Le dorim viaţă lungă
şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Drăguş Gheorghe şi
Chiţu Nicoleta
2. Lia Ciprian-Ionuţ şi Minciunescu
Roxana-Adriana

Le dorim „Casă de piatră“!

DECESE
1. Dumitru Ion
2. Cobianu Petre
3. Fântâneanu Vasile
4. Iova Ion



Dumnezeu
să-i odihnească în pace!

Telefoane:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324 – Relaţii cu publicul
Fax:
0245.679.450
Adresa:
Voineşti, str.Principală, nr.145
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:
www.primarievoinesti.ro

Suntem aici
pentru dumneavoastrã!
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Un veac... într-o viaţă!
La mulţi ani! O urare care vine din străfundul timpului, o
folosim de câte ori vine vorba de vârstă, la aniversări, la sărbători
şi cu certitudine va rămâne cea mai folosită zicere cât va fi lumea.
Ce bine ar fi să trăim atâţia ani, câte unul pentru fiecare urare
primită! Dar, totul este rânduit de la Dumnezeu şi după cum spune
o vorbă din bătrâni: ne naştem la rând şi murim “pe sărite”…
Prin luna septembrie a anului
trecut am întâlnit, la bisericuţa din
Onceşti, doi bătrânei simpatici care
îngrijeau un mormânt. Lucrau cu atâta
grijă încât cele patru mâini parcă se
transformaseră în două... M-am apropiat
şi am intrat în vorbă, profund uimit de
modul atent în care îşi făceau treaba.
Aveau totuşi o vârstă...
Curiozitatea mea a fost demolată în doar câteva minute: domnul din
faţa mea avea nu mai puţin de… nouăzeci şi nouă de ani… Iar soţia optzeci şi
nouă… Am crezut că m-a lăsat auzul şi
am mai întrebat încă odată. Răspunsul
dumnealui a fost cât se poate de clar:
“În ianuarie fac o sută!” S-a aşternut
liniştea… O sută de ani... un secol… zece
decenii… Deja mă simţeam important,
aveam în faţa mea o “legendă”... Două
războaie mondiale, unirea de la 1918,
revoluţia de la 1989 şi câte alte evenimente au marcat isoria în ultima sută de
ani… Există oameni care studiază istoria
şi sunt oameni care o fac…
Domnul Ilinca P. Constantin s-a
născut în satul Gemenea, în 24 ianuarie
1915, fiul lui Petre şi Safta, al optulea
dintre cei zece copii ai familiei. A făcut
şcoala primară la început în satul
Gemenea, apoi la Câmpulung Muscel,
terminând liceul la Târgoviste. A urmat

mai apoi cursurile Facultăţii de
Agronomie din Bucureşti, devenind
inginer agronom.
În anul 1941, în condiţiile celui
de al Doilea Război Mondial, a fost recrutat şi înscris la şcoala de ofiţeri, devenind
sublocotent în rezervă. Imediat după
terminarea şcolii militare, a fost înrolat,
devenind comandant de pluton în cadrul
Regimentului de Infanterie din
Târgovişte şi trimis pe front o dată cu
regimentul.
A luptat până la Odesa şi înapoi.
Luptele la care a luat parte i-au adus
decoraţii, printre care cea mai importantă este “Ordinul Coroanei României” cu
spadă şi panglică. Deşi a luptat pe front
numai în linia întâi, a avut şansa să se
întoarcă în ţară, alături de foarte puţini
camarazi, fără a fi rănit sau luat
prizonier.
După terminarea războiului,
a lucrat în diverse locaţii din ţară, ca
inginer agronom.
A activat ca şef de Ocol Agricol
în Comana, Iveşti şi Videle, apoi în cadrul
Directiei Agricole din Tecuci. În anii
următori şi-a desfăşurat activitatea în
cadrul Ministerului Agriculturii din
Bucureşti, iar mai apoi la IAS Măgurele
din judeţul Prahova. De aici a fost mutat
la Plafar Bârlad, de unde, după 4 ani, a

fost transferat la Plafar Bucureşti.
Pentru o perioadă de doi ani, s-a întors în
satul Gemenea unde a practicat agricultura pe cont propriu, cultivând legume în
sistem intensiv şi producând răsaduri
pentru consăteni, în răsadniţe cu
geamuri. În anul 1957, a fost numit inginer agonom la S.M.T. Radomireşti, iar
mai apoi la C.A.P. Radomireşti, unde a
activat în total 8 ani. A reuşit să se
întoarcă “acasă”, fiind numit inginer
agronom la C.A.P. Văleni Dâmboviţa,
unde a pus bazele mai multor plantaţii
moderne de pomi fructiferi. De la Văleni
a fost mutat la Vlădeni şi apoi la
Dragomireşti, de unde a iesit la pensie în
1972, la limită de vârstă.
Din ianuarie 1946 este căsătorit
cu Victoria Săvulescu, născută în 1925,
fiica învăţătorului Săvulescu Gheorghe,
cel care, printre altele, a coordonat,
până în ultima clipă de viaţă, construcţia
căminul cultural din satul Gemenea. Are
doi copii, Ilinca Mihael Gabriel, de 69 de
ani, inginer chimist, actualmente
pensionar şi Enache Mariana, de 66 de
ani, inginer mecanic, actualmente
pensionară. În prezent, trăieşte în satul
Gemenea şi are 5 nepoţi şi 4 strănepoţi.
O sută de ani, o viaţă de om, un
destin… Un om care a trecut prin
vremuri mai bune sau mai rele, care a
trăit prin multe locuri, dar dragostea de
satul natal şi de cei dragi l-au adus
mereu înapoi “acasă”.
Noi ne mândrim că-i suntem
contemporani şi îi urăm sănătate şi viaţă
lungă alături de cei dragi! Şi, bineînţeles,
La mulţi ani !
Viceprimar
Claudiu Popa
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