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Ministrul A griculturii a s tat d e v orbã
cu p omicultorii d e p e V alea D âmboviþei
Dragii mei,
Sunt convins cã ziua de 15
octombrie 2013 va rãmâne în istoria
comunei noastre deoarece în
aceastã datã a poposit pe meleagurile noastre o delegaþie condusã de
însuºi ministrul Agriculturii- Daniel
Constantin. Acesta a fost însoþit de:
preºedintele CJ Dâmboviþa - Adrian
Þuþuianu, deputaþii lonuþ Sãvoiu ºi
Georgicã Dumitru, consilierul primului ministru - Corneliu Viºoianu, directorul Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) - Dorel
Gheorghe Benu ºi directorul Agenþiei
de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (APDRP) - George Turtoi.
Timp de doua ore sala de
festivitãþi a Primãriei noastre s-a
dovedit neîncãpãtoare pentru producãtorii din bazinul Vãii Dâmboviþei.
Toþi fermierii au avut ocazia sã se
adreseze în mod direct distinsului
oaspete, primind fiecare în parte
rãspuns la întrebãrile puse.
Ministrul Daniel Constantin a
vorbit despre avantajele asocierii în
creºterea ºanselor de dezvoltare ºi
despre intenþia de derulare în 2014
a unui program special destinat
pomiculturii cu alocare de fonduri
importante.
De asemenea, au fost
dezbãtute probleme cu care se
confruntã pomicultorii Vãii
Dâmboviþei: subvenþiile, accesul pe
pieþele bucureºtene ºi în supermarket-uri, sprijinul pentru construirea de
depozite ultramoderne, despãgubirile
în caz de calamitãþi, importurile de
fructe din þãrile vecine ºi multe altele.
A mai fost atins încã un obiectiv de

maximã importanþã ºi anume situaþia
Staþiunii Pomicole Voineºti.
La toate problemele ridicate
ministrul a promis soluþii ºi sprijin
nemijlocit, considerând cã Valea
Dâmboviþei este un bazin cu un
potenþial de dezvoltare extraordinar,
dar, din pãcate, în ultimul timp, nu a
mai fost pus în valoare, aºa cum ar fi
trebuit.
Ministrul Agriculturii a mai
transmis ºi un mesaj de încurajare:
“Importantã este ºi perioada 20142020, pentru cã începe un nou ciclu
pentru dezvoltarea agriculturii, pentru
care avem la dispoziþie fonduri
europene însemnate. Trebuie sã ne
consultãm cum împãrþim aceste
fonduri, astfel încât sã rãspundem
nevoilor pe care le aveþi”.
În ceea ce priveºte soarta
Staþiunii Pomicole, ministrul a promis
cã va analiza posibilitatea ca unitatea
sã fie preluatã de Ministerul
Agriculturii, pentru a primi finanþare

consistentã pentru cercetare ºi a
deveni furnizor de material sãditor în
cadrul programului naþional de reconversie pomicolã, care va debuta anul
viitor.
Pe lângã tot ceea ce facem
pentru înfrumuseþarea ºi dezvoltarea
comunei noastre rãmân convins cã
tot ce s-a realizat în Voineºti ºi tot
renumele nostru se datoreazã atât
muncii dar în primul rând pomiculturii
ºi Staþiunii Pomicole care, ani de-a
rândul, a fost vectorul bunãstãrii
noastre.
Alãturi de dumneavoastrã,
sper cã mesajul nostru, fiind preluat
de principalul factor de decizie, în
persoana ministrului, va fi materializat
ºi cred cã ne vom ridica în continuare
la renumele comunei noastre. Aºa sã
ne ajute Dumnezeu!

Cu deosebit resp
pect
Primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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SFÂNTUL DIMITRIE
PRÃZNUIT ÎN COMUNA VOINEªTI
Sfântul Dimitrie Izvorâtorul
de Mir este prãznuit de Biserica
Ortodoxã pe 26 octombrie.
Sfântul Dimitrie s-a nãscut în
Tesalonic în a doua jumãtate a
secolului al III-lea ºi a pãtimit pentru
credinþa în Domnul nostru Iisus
Hristos, trecând la cele veºnice la
26 octombrie, 303 tot în acest oraº.
Pãrinþii sãi au fost creºtini, tatãl sãu
fiind ºi conducãtorul oraºului
Tesalonic. Dupã moartea pãrinþilor,
împãratul Maximilian, cunoscându-i
înþelepciunea, i-a încredinþat lui
Dimitrie conducerea Tesalonicului în
locul tatãlui sãu, zicându-i: ‘Pãzeºteþi patria ºi curãþeºte-o de creºtini’.
Astfel, Dimitrie a fost pus în situaþia
de a alege între a împlini porunca
împãratului ºi a merge pe calea
Mântuitorului Iisus Hristos. A ales sã
urmeze pe Hristos ºi a început sã
propovãduiascã Cuvântul Domnului
în Tesalonic.
Aflând cã Sfântul Dimitrie
era creºtin, împãratul a venit în
Tesalonic pentru a-ºi serba prin
jocuri publice victoria asupra
sarmaþilor ºi a poruncit ca Dimitrie sã
fie închis în temniþã. Între
prietenii din Tesalonic ai Sfântului
Dimitrie era ºi un tânãr creºtin pe
nume Nestor. Acesta, vãzând cum
Lie gladiatorul omora în arenã pe toþi

luptãtorii, printre care se aflau ºi
creºtini, a venit la Sfântul Dimitrie ºi
i-a cerut sã se roage pentru el
deoarece voia sã lupte cu Lie.
Sfântul Dimitrie l-a însemnat cu
semnul crucii ºi i-a spus: ‘ªi pe Lie
vei birui, ºi pe Hristos vei mãrturisi’.
Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu,
Nestor biruie pe Lie gladiatorul, însã
a atras mânia împãratului Maximian,
care a dat poruncã sã fie scos afarã
din oraº ºi omorât. În dimineaþa zilei
de 26 octombrie, 303, ostaºii au
intrat în temniþa Sfântului Dimitrie ºi
din porunca împãratului l-au strãpuns
cu suliþele, Sfântul Mucenic Dimitrie
suferind astfel moarte martiricã.
Creºtinii au luat în noaptea urmãtoare trupul Sfântului Mucenic ºi l-au
îngropat, iar deasupra mormântului
au zidit o bisericuþã în care se
sãvârºeau multe minuni.
În anul 402 a intrat în
aceastã bisericuþã Leontine,
prefectul Iliricului. În timp ce se ruga,
s-a vindecat de o boalã care îl
chinuia de multã vreme. Pentru
acest fapt, Leontie a mulþumit lui
Dumnezeu ºi Sfântului Mucenic
Dimitrie ºi a zidit o bisericã mai mare
ºi mai frumoasã în locul celei dintâi.
Când a sãpat temelia, a dat peste
moaºtele Sfântului Dimitrie, care
izvorau mir bine mirositor. De aceea,

i se mai spune Sfântul Mucenic
Dimitrie ºi ‘Izvorâtorul de Mir’.
Acest hram îl are ºi Sfântã
noastrã Bisericã din satul Lunca,
comuna Voineºti. Localitatea ºi-a
dobândit titlul menþionat, în special
dupã construirea ºi târnosirea de
cãtre IPS Nifon Arhiepiscop ºi
Mitropolit al Târgoviºtei în ziua de
26.10.2006.
Sãrbãtoarea Sfântului
Dimitrie are pentru noi o semnificaþie
deosebitã ºi prin urmare vrem sã
adresãm mulþumiri tuturor celor care
au contribuit sufleteºte ºi material la
organizarea festivitãþilor închinate
Sfântului, începând cu domnul
primar Sandu Gabriel Dãnuþ,
Primãriei Voineºti, Ctitorilor Sfântului
Locaº (Maria ºi Dumitru Nedelcu),
locuitorilor din satul Lunca ºi nu în
ultimul rând multora dintre dragii
noºtri prieteni.
Un cãlduros “La Mulþi Ani” ºi
multã sãnãtate vrem sã adresãm
domnului Dumitru Gigi Nedelcu care
îºi serbeazã ºi ziua de naºtere.
Dumnezeu, pentru rugãciunile Sfântului Dimitrie ºi pentru ale
tuturor Sfinþilor, sã ne dãruiascã
nouã milele Sale cele bogate.

Pr. Mihai Ionuþ - And
drei
Parohia Lunca

D’ale g emenenilor…
Se spune cã fiecare purtãm în noi energia locului
în care ne-am nãscut . Astfel, pe oamenii din locurile
acestea i-am putea vedea ca niºte fructe plimbãtoare ale
unui copac mai mare. ªi atunci ce-ar spune copacii…
dacã i-am asculta… Poate ne povestesc despre poamele
coapte ºi zemoase din bãtaia soarelui; despre cele
gãunoase pitite pe sub frunze , despre omizile care îl
vlãguiesc de câte ori au ocazia. Ne-ar vorbi ºi despre
truda unora de a-i îngriji cum se cuvine, sau cine ºtie... ?!
Copacii spun multe toamna, când depun mãrturie despre
tot ce au vãzut peste varã, iar „copacii bãtrani” sunt ºi
mai înþelepþi. Pentru cã nu avem timp sã ascultãm copacii
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privim spre oameni ºi-i descoperim pe unii „copþi”, pe alþii
“gãunoºi“, pe alþii “omizi”; în fine, de cele mai multe ori
niºte “comori ºlefuite” de înaintaºi. Fiecare doar ne
tragem seva din „pãmântul din care am fost plãmãdiþi”.
De multe ori fructele frumoase pe din afarã sunt stricate
în interior. Cei ce fac caz de frumuseþea, de inteligenþã,
de priceperea lor nu fac altceva decât sã-ºi ascundã
putreziciunea din interior. ªi cum gospodarii separã
fructele putrede de cele bune fiincã le vor strica, sã
înlãturãm ºi noi putreziciunea din noi sau de lângã noi...

Prof. Mãnescu Elena
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Vara
O seninã reverie de cãldurã ºi luminã,
Holdele cu a lor grâne de belºug umplu o
þarã
Cântece de pãsãrele ce în depãrtãri se
îngânã
În taraf de sãrbãtoare, sã vesteascã blânda varã.
Un tablou real ce-aratã mãiestria din
culoare,
Universul îl cuprinde într-o ramã însoritã
Cu un mers încet ºi tainic al misterului din
Soare
Ce pãtrunde ºi vegheazã natura prea
iscusitã.
Cu cãldurã ºi iubire, toate cresc ºi se
dezvoltã
ªi se naºte armonia, echilibrul ºi plãcerea,
De a trãi ºi de a face cu dorinþa dezinvoltã
Toate cele ce sunt bune, într-o pajnicã
tãcere.
Frumuseþea din culoare e un balsam pentru suflet
Ce plãcut mediul-l îmbatã de parfum ºi
veselie
Dând nuanþa în gândire, în simþire ºi în
cuget
Un decor sublim se naºte prin deplina-i
mãiestrie.
Munþi semeþi, vii cu verdeaþã, lanuri multe
aurii,
Ape limpezi strabat þara pân’ la Marea cea
albastrã
În curs cristalin ºi vesel ca ºi glasuri de
copii
Marcând blânda mareþie a verii din viaþa
noastrã.
Timpul se strecoarã agale într-un ritm
plãcut, distins
ªi timid forþat de-o soartã ce în plan subtil
îndeamnã
A vedea ca mersul verii, fãrã milã este
invins,
De-un destin al transformãrii care duce
încet spre toamnã.

Paraschiva Prodan
Administrator publicitar
PR – Olanda
în prezent pensionarã, sat Gemenea
Brãtuleºti
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Gemenenii
Mãrturisesc cã port în
sufletul meu acest sat, Gemenea,
cu oamenii sãi, cu dealurile sale
domoale, cu livezile de mere ºi
anii copilãriei. Aici, la Gemenea,
ne simþim acasã mai mult decât
oriunde ne-am afla, aici se aflã
bunicii, pãrinþii, fraþii, rudele ºi toþi
cei apropiaþi nouã. Iatã cum
descria Gemenea, încã acum
aproape o sutã de ani preotul de
atunci al satului Onceºti, Nicolae
C. Popescu: „La poalele
Carpaþilor, unde apa Dâmboviþei,
scãpatã din isbiturile stâncilor, din
albia sa strâmtã, cât curge prin
jud. Muscel pe datã ce intrã în
jud. Dâmboviþa, aci îºi lãrgeºte
albia, îºi domoleºte apele, udând
un pãmânt fertil, care poate chiar
ea ºi-la depus pe vremuri. Aci în
nisipul pâraelor, fiind cantitãþi
bogate de aur, împãratul Traian a
gãsit cu cale sã stabileascã,
chiar aci, legiunea XIII-a
«Gemina» care mai târziu s-a
împroprietãrit pe acest teren
dupã legile de colonizare militare
romane, rãmânând stãpâni pe
aceste þinuturi ºi formând mai
târziu obºtea moºnenilor,
«Gemenele» ºi astãzi comuna
Gemenea din jud. Dâmboviþa“.
Chiar dacã Legiunea a XIII-a
romanã Gemina nu a staþionat
aici, ci la Alba Iulia, iar satul
Gemenea se afla în afara Daciei
romane, tot ceea ce se aflã în
spatele legendei cred cã rãmâne
valabil. A vorbi de Gemenea
înseamnã a aduce în discuþie,
mai întâi, prima menþiune documentarã despre satul nostru (23
iulie 1512-1513), apoi poate
despre împrejurãrile conflictului
moºnenilor de aici cu mãnãstirile
bucureºtene ºi Statul (17551927), sau sã vorbim poate
despre primele familii cunoscute,
despre participarea gemenenilor
la evenimentele majore ale istoriei noastre naþionale, despre

ªcoalã, Bisericã, despre Cãminul
Cultural, despre pomiculturã, în
special. Gemenenii au fost aici
de-a lungul timpului, nu au
pãrãsit acest loc, adaptându-se
vitregiilor vremurilor.
A vorbi de Gemenea înseamnã a
ne aduce aminte de apa
Dâmboviþei, de hanuri, de târguri,
de moarã, de pãduri, de crucile
de piatrã, de Bisericuþa din cimitirul satului Onceþti, de livezile cu
mere, de locuri dragi, de oamenii
care au fost ºi care sunt. A vorbi
de Gemenea înseamnã a ne
aduce aminte de Vasile Monahul,
de boierii Vãrzari, de conul
Alexe, de Matache Argeºeanu,
de Niþã Tãtãranu, de Nicolae
Cojocaru, de Petrache
Diaconescu, de Dumitru Ion, de
Haralambie Dârstaru, Pantelimon
Dârstaru, de Nicolae C. Popescu,
de Nicolae Andreescu, de
Gheorghe Sãvulescu, de Petre
Mateescu, de Petre Simion, de
Titu Dârstaru, Victor Iova, Tudor
Mateescu, Mihail Vlãdescu,
Vasile Toader ºi mulþi alþii.
Îi putem evoca pe gemeneni ºi
ca oºteni ai lui Mihai Viteazul, ca
luptãtori la Mãrãºeºti ºi în
Crimeea dar ºi la Budapesta ºi
Banska- Bistriþa. Gemenea, este
acel sat cu oameni mândri, harnici ºi preocupaþi de tot ceea ce se
întâmplã în jurul lor. Gemenii
(1512-1513) - prima menþiune
documentarã, Gemenile,
Gemenele, Geamenile, Gemene,
toate acestea sunt Gemenea de
astãzi. Oancea ºi Bratu, Uþa
Braþului, Onceºtii, Vârceºtii,
Toaderii, ... Onceºti ºi Brãtuleºti
au fost ºi vor rãmâne pentru
totdeauna aici.

Lect. uniiv. dr. Iuliian ONCESCU
Uniiversiitatea Valahiia din
Târg
goviiºte
Asociiaþiia Românã Pentru
Promovarea Valoriii
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ÎN AMINTIREA SÃRBÃTORII
GEMENEA 500 (1512-2
2012)
Anul trecut, în zilele de 2728 octombrie, satul Gemenea, din
comuna Voineºti, judeþul Dâmboviþa,
a fost gazda unui important eveniment - aniversarea a 500 de ani de
la atestarea documentarã. Astfel, în
prima zi - 27 octombrie -, la Cãminul
Cultural al satului Gemenea, a avut
loc Simpozionul Gemenea, trecut,
prezent ºi viitor, unde în prezenþa
unui numeros public au þinut o serie
de comunicãri cadre didactice de la
Universitatea „Valahia” din
Târgoviºte, membri ai administraþiei
locale, judeþene ºi din partea
Sindicatului Naþional al
Funcþionarilor Publici, ºcolile
Gemenea ºi Voineºti, Parohiile din
satul Gemenea, Arhivele Judeþene
Dâmboviþa, precum ºi invitaþi
speciali din partea Universitãþii din
Craiova ºi a Primãriei comunei
Stulpicani, judeþul Suceava. Dintre
aceºtia îi amintim pe: prof. univ. dr.
Constantin Pehoiu, conf. univ. dr.
Adrian Þuþuianu, conf. univ. dr.
Denis Cãprãroiu, lect. univ. dr. Iulian
Oncescu, lect. univ. dr. Ovidiu
Murãrescu, drd. Ramona Stanciu,
drd. Cornel Mãrculescu, drd.
Romulus Alexandru, ec. Emilian
Rusu, ec. Ion Stan, ec. Liviu Toader,
prof. Vasile Ostanschi, prof. univ. dr.
Sorin-Liviu Damean, prof. dr. Dinu
Ion, prof. Ion Dojanã, prof. Nicolae

pagina 4

Cândea, pr. drd. Mihail-Alin Stroe,
pr. Constantin Vrãbiescu, prof. dr.
Lucica Andreescu, prof. dr. Ionuþ
Iurea, prof. Ilie Popescu. Un rol
deosebit în reuºita manifestãrii l-a
avut ºi primarul comunei Voineºti,
Dãnuþ-Gabriel Sandu, dar ºi
viceprimarul Constantin-Claudiu
Popa, care s-au implicat activ în
reuºita proiectului.
În cadrul sesiunii de
comunicãri au fost lansate ºi cele
douã monografii despre satul
Gemenea, respectiv Vasile N.
Toader, Gemenea, judeþul
Dâmboviþa. Pagini de monografie,
Editura Cetatea de Scaun,
Târgoviºte, 2012, ºi Iulian Oncescu,
Gemenea (judeþul Dâmboviþa). File
de monografie. 500 de ani de
atestare documentarã, Editura
Cetatea de Scaun, Târgoviºte, 2012.
A doua zi - 28 octombrie,
dupã o slujbã religioasã, a avut loc
inaugurarea Muzeului satului
Gemenea ºi o expoziþie de carte,
picturã, graficã ºi fotografie a unor
autori gemeneni ºi târgoviºteni.
Totodatã, s-a derulat ºi un spectacol
cultural-artistic cu participarea
artiºtilor Ionuþ Dolãnescu ºi Maria
Ciobanu, Polina Gheorghe ºi Ileana
Diniºor Pavelescu dar a formaþiei de
dansuri din Voineºti.
Sãrbãtorirea a 500 de ani de

la atestarea documentarã a satului
Gemenea constituise o preocupare
constantã a comunitãþii locale încã
din anul 2010, prin iniþiativa unui
grup din satele Onceºti ºi Brãtuleºti
format din Teofil Simion, Iulian
Oncescu, Mãdãlin Ivaºcu, Mihail Alin
Stroe, Ion Mândrilã, Lucica
Andreescu, Eusebiu Pãdure, Nicolae
Simion, dar ideea a fost materializatã în 2012, în cadrul unui proiect
cultural - Gemenea 500 (15122012). Aniversarea a 500 de ani de
la atestarea documentarã a satului
Gemenea (judeþul Dâmboviþa) propus ºi coordonat de lect. univ. dr.
Iulian Oncescu, de la Universitatea
„Valahia” din Târgoviºte, Facultatea
de ªtiinþe Umaniste, care a obþinut
sprijin financiar din partea
Administraþiei Fondului Cultural
Naþional (Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional). O implicare
intensã pentru reuºita proiectului a
venit din partea Primãriei Comunei
Voineºti ºi a Sindicatului Naþional al
Funcþionarilor Publici din România.
Þinem sã credem cã
evenimentul a fost, aºa cum a
relatat ºi primarul comunei Voineºti,
Dãnuþ-Gabriel Sandu, cel mai
important proiect cultural din ultimii
20 de ani din localitate.

Vicep
primar Claud
diu Pop
pa
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Prima menþiune documentarã
a satului Gemenea (23 iulie «1512-1
1513»)
De existenþa satului Gemenea se pomeneºte în
„Hrisovul lui Neagoe Basarab voievod”, dat la 23 iulie
«1512-1513», prin care se întãreºte Mãnãstirii Cotlumuz
de la Athos o danie. În acest context se pomeneºte ºi
de satul Gemenea (Gemenii cum apare în document ):
„ªi hotarul acestui sat începe de la Valea «Omrazei» ºi
merge la capul mlaºtinei lui ªicaie, trece dealul ºi iese la
drum, la teiul cel mare ºi desparte hotarul cu Gemenii,
merge iarãºi la murminte”.
Se pare cã aceasta ar fi prima menþiune documentarã a satului Gemenea în anul 1512 sau 1513.
Totuºi, emiterea actului ar fi mai degrabã la 23 iulie
1512. Suntem convinºi însã cã unul din aceºti ani, 1512
ori 1513, este acela în care apare prima menþiune documentarã a localitãþii Gemenea . Redãm parþial documentul în care Neagoe Basarab voievod întãrea
Mãnãstirii Cotlumuz de la Muntele Athos satele sale,
hotãrnicite de boieri, printre care ºi localitatea Hârteºti (
Hârtieºti din judeþul Argeº) care putea avea în acest
context hotarul cu Gemenii (Gemenea - Onceºti, jud.
Dâmboviþa):„«1512-1513» iulie 23.
[...] ªi la satul Hârteºti, hotarnic Stepan spãtar,
martorii: Badea Cotescu, ªandru din Drãghici, Dan ºi
Sârbul din Nagomireºti, «Stroe» ºi Badea din Luciiani,
Rãpede ºi Razo ºi Mihail din «Vâltureºti», ªerb din
Voroveni, din Boteni, «Dragoslav». ªi hotarul acestui sat
începe dela Valea «Omrazei» ºi merge la capul
mlaºtinei lui ªicaie, trece dealul ºi iese la drum, la teiul
cel mare ºi desparte hotarul cu Gemenii, merge iarãºi la
murminte (...) ºi desparte hotarul cu Botenii, trece
dealul, cade la pârâul «hotarului» ºi desparte hotarul cu
Lucianii, trece Argeºul ºi merge pe culme, desparte
hotarul cu Drãghicii, iarãºi merge pe culme, trece douã
drumuri ºi desparte hotarul cu Mihãieºti, «trece dealul»
Boldei, cade la râpa Padului, «strãbate lunca» la frasinul
cel mare ºi desparte hotarul cu Bãtieºti, trece Argeºelul
ºi dealul, iarãºi cade în valea «Omrazei ºi valea
Omrazei» toatã dela Argeºel, pe care l-au cumpãrat
«cãlugãri în zilele» lui Radul voevod cel Bãtrân «de la
Cazar armaº»“.
Aºa cum documentul aratã, suntem convinºi pe
deplin cã menþiunea de la 23 iulie 1512-1513 se referã
la satul Hârteºti (de fapt, actualul Hârtieºti din judeþul
Argeº). Acest sat intrã încã din vechime în stãpânirea
Mãnãstirii Vieroº - metoh la rândul ei al Mãnãstirii

Cutlumuz de la Muntele Athos - ºi este vecin cu satul
Vãleni - Dâmboviþa ºi prin urmare ºi cu satul Gemenea
(Gemenii, cum apare în document). Satul Hârtieºti era
deja închinat Mãnãstirii Cutlumuz înainte de 1475, atunci când apare prima menþiune documentarã în contextul
în care Laiotã Basarab fãcea danii acestei mãnãstiri.
Hotarul acestui sat, cum apare în documentul din 23
iulie 1512, începe la Valea Omrazei, merge la capãtul
mlaºtinii lui ªicaie, trece dealul, iese la drum la teiul cel
mare ºi desparte hotarul cu Gemenii, apoi merge iarãºi
la murminte ºi desparte hotarul cu Botenii (Boteni, jud.
Argeº).
Faptul cã este vorba de satul Gemenea este
confirmat ºi de menþiunea cã mai târziu, într-un proces
dintre moºnenii din Vãleni - Dâmboviþa ºi Mãnãstirea
Vieroº (aceeaºi care stãpânea ºi satul Hârtieºti), aceºtia
reuºeau sã câºtige un „trup de moºie” de 137 pogoane
ºi 8 prãjini situat lângã moºia Cureasca (aflatã la sud de
Vãleni, mai precis în apropierea satului GemeneaOnceºti). Moºnenii din Vãleni au câºtigat aceastã moºie
dupã 36 ani de judecatã în a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea.
Pretextul invocat de moºnenii din Vãleni Dâmboviþa în procesul cu Mãnãstirea Vieroº, la
Tribunalul Muscel (1841), a fost acela cã mãnãstirea ar
fi înºelat pe sãtenii, cã aceasta ar fi încãlcat hotarul stabilit de Mihai Viteazul în 1599 ºi cã punctul Morminte specificat în hrisov - nu s-ar fi aflat atunci pe dealul
cunoscut astãzi sub aceastã denumire, ci mai spre sud,
fiind ulterior mutat mai la nord de cãlugãri. Astfel, disputa s-a purtat în jurul punctului numit Morminte, amintit de
hrisovul lui Mihai Viteazul din 1599, dar care apare ºi în
documentul ce delimita hotarul dintre Hârtieºti, Vãleni ºi
Gemenii (1512). „(...) la teiul cel mare ºi desparte
hotarul cu Gemenii, merge iarãºi la murminte”. Acest
punct Murminte poate fi tocmai punctul cunoscut ca
Morminte actualmente - motiv al judecãþii dintre
moºnenii din Vãleni ºi Mãnãstirea Vieroº - ceea ce confirmã cã satul pomenit în documentul de la 1512-1513
este Gemenea. În privinþa litigiului amintit, acesta a fost
câºtigat în 1877 de moºnenii din Vãleni, dupã cum
rezultã din listele de împãrþire a pãmântului din 1879.

Lect. univ. dr. Iulian ONCESCU
Universitatea Valahia din Târgoviºte
Asociaþia Românã Pentru Promovarea Valorii

Vând tocãtoare de ramuri ºi iarbã, lãþime 110 cm, puþin folositã, fabricatã în Germania.
Preþ negociabil. Telefon: 0727.932.638.
pagina 5

Nr. 55  octombrie 2013

Gazeta de Voineºti

Rubrica m edicului v eterinar
A venit momentul unui nou
articol despre sãnãtatea animalelor
din gospodãriile comunei noastre.
Aº dori mai întâi sã aduc la
cunoºtinþa dumneavoastrã ceea ce
se executã în aceastã perioadã de
cãtre Cabinetul Medical Veterinar
Voineºti.
În lunile octombrie-noiembrie ºi o parte din decembrie, pe teritoriul comunei noastre, ca de altfel
pe tot teritoriul naþional se executã
imunizarea prin vaccinare a câinilor
ºi pisicilor din curþile dumneavoastrã. Cred cã nu trebuie sã vã mai
spun, din nou, ce importanþã are
aceastã acþiune, dat fiind faptul cã
(Rabia) turbarea este o boalã contagioasã, o boalã ce se transmite de
la animale la Om (o zoonozã) ºi la
Om ca ºi la animale este letalã
(mortalã). Se transmite din mediul
silvatic de la animalele sãlbatice, iar
de la animalele dumneavoastrã
câine/pisica, se transmite prin
muºcãtura câinelui ºi chiar a pisicilor.
Tocmai de aceea o putem
preveni prin vaccinarea care se executã o datã pe an în lunile
octombrie, noiembrie, decembrie, la
toþi câinii ºi pisicile din gospodãriile
populaþiei cu vârsta de peste 3 luni,
iar în mediul silvatic prin momeli
vaccinale, care se pun pe domeniile
silvice, în colaborare cu serviciile
silvice.
Trebuie sã cunoaºtem cu
toþii cã „Vaccinarea contra rabiei a
câinilor ºi a pisicilor în vârstã de
peste 3 luni în România este o
acþiune sanitar – veterinarã obligatorie. Vaccinarea contra rabiei este
gratuitã, suportatã pentru
dumneavoastrã de la bugetul de stat
ºi cuprinsã în „Programul Strategic
Naþional de prevenire ºi combatere
a bolilor la animale ºi a celor
transmisibile la om ºi pentru
protecþia mediului – pe 2013. Este
gratuitã atunci când este efectuatã
de cãtre Cabinetele medicilor veteri-
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nari dintr-un teritoriu administrativ
(al unei Primãrii), medici care deþin
contracte de concesionare/prestatori
servicii cu statul, ei fiind medici
veterinari de liberã practicã împuterniciþi de ANSVSA.
Trebuie sã mai reþinem ce
obligaþii au deþinãtorii de câini ºi
pisici ºi anume:
- Sã prezinte la medicul veterinar în
a cãrui razã îºi au domiciliu, în
vederea declarãrii animalelor ºi luãrii
lor în evidenþã.
- Sã anunþe în termeni de maxim 7
zile orice modificare produsã prin
cumpãrare, pierdere, moarte,
înstrãinare, prin vânzare sau
donaþie, fãtãrile, modificãri ce au
intervenit de la ultima declarare ºi
luare în evidenþã.
- Sã deparaziteze periodic animalele
(câini ºi pisici) trimestrial este ideala
ºi/sau (bianual) este minim. Aceasta
înseamnã sã li se administreze
produse veterinare antiparazitare,
contra paraziþilor intestinali (limbrici,
tenie) ºi contra paraziþilor externi
mai ales în sezonul cald (purici,
cãpuºe, agenþi ai scabiei)
- Sã prezinte animalele pentru
efectuarea vaccinãrii antirabice la
medicul veterinar, dupã vârsta de 3
luni ºi în toate campaniile anuale de
vaccinare.
- Sã deþinã un carnet de sãnãtate al
animalului cu toate semnalmentele
acestuia (specie, vârstã, sex, rasã,
culoare, semne particulare) ºi în
care sã fie evidenþiate acþiunile
imuno-profilactice. ªi tratamentele
antiparazitare efectuate pe animal.
- Sã respecte dispoziþiile DSVSA
privind interdicþia de miºcare în
afara curþilor.
- Sã anunþe de îndatã medicului
veterinar orice muºcãtura produsã la
om de cãtre câinii aflaþi în proprietatea sau îngrijirea lor ºi orice
modificare în care comportamentul
acestora pentru punerea lor sub
observaþie;
- Sã asigure condiþiile minime ºi

obligatorii de adãpostire, hrãnire ºi
îngrijire a acestor animale.
Pentru efectuarea în bune
condiþii a acestei vaccinãri obligatorii
se cere din partea dumneavoastrã
sã fiþi prezenþi la domiciliu când
auziþi cã sunt în zonã cei care
vaccineazã ºi aºa cum specifica
Legea Sanitar Veterinarã, chiar
dumneavoastrã gospodãrii ºi proprietarii acestor animale aveþi obligaþia
sã-i imobilizaþi, sã contenþionaþi
animalele (câini ºi pisici) în vederea
executãrii manoperei de vaccinare.
Vã solicit, de asemenea, sã
colaboraþi cu echipa de vaccinare ºi
aº dori sã nu mai întâlnim aspecte
de genul „uite câinele ãla este,
vaccineazã-l” sau „ãla nu este al
meu, e al nu ºtiu cui”.
Vã rog sã reþineþi cã tot ce
aveþi în curte se vaccineazã.
Tocmai pentru cã este o acþiune
gratuitã, nu puteþi sã refuzaþi
vaccinarea, ea este obligatorie, iar
unde o sã fie cazul se va aplica
legea ºi ea spune cã refuzul este
contravenþie ºi se sancþioneazã ca
atare.
În momentul vaccinãrii
trebuie sã prezentaþi carnetul
animalului (v-a fost fãcut în ultimii 3
ani) iar pentru câinii noi introduºi
prin cumpãrare sau fãtãri, ºi nu
deþineþi carnet, vi se va completa
unul nou nouþ, pe loc.
Aceste carnete sunt
înseriate, dumneavoastrã veþi
semna într-un tabel de vaccinare,
care conþine ºi seria carnetului ºi tot
dumneavoastrã aveþi obligaþia
pãstrãrii acestui carnet pe tot
parcursul vieþii animalului. În acest
carnet se vor trece toate datele de
identificare ale animalului ºi în el se
vor consemna toate acþiunile
sanitar-veterinare efectuate asupra
acelui animal.
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Rubrica m edicului
veterinar
Continuare din pagina 6
Reamintesc ºi câteva
aspecte legate de perioada în care
ne aflãm cu referire la celelalte
specii de animale pe care le deþineþi
în gospodãrie ºi anume.:
- La pãsãrile domestice (gãini, curci,
bibilici) se continua vaccinarea contra Pseudopestei Aviare, vaccinare
ce se efectueazã contra cost, cu
plata de la proprietar. Se anunþã pe
sectoare cu o zi înainte de
vaccinare propriu zisa în scris.
- La toate rumegãtoarele din
gospodãrie (bovine, ovine ºi
caprine) trebuie sã efectuaþi un
tratament antiparazitar de viermi
intestinali ºi pulmonari ºi larvele de
Fasciola Hepatica (Gãlbeaza). Acest
tratament se face cu substanþe
antiparazitare ce conþin albendazol,
fenbendazol, levaisol etc. existente
ºi se administreazã în funcþie de
greutatea animalului ºi categoria de
creºtere a animalului.
Se vor aplica în limita timpului disponibil tratamente antiparazitare ºi de cãtre Cabinetul Medical
Veterinar Voineºti în perioada urmãtoare, având în vedere ºi perioada
în care animalele s-au întors sau
urmeazã sã se întoarcã de la
pãºunat (munte sau vale) ºi le aveþi
sau le veþi avea în gospodãriile
dumneavoastrã.
Nu uitaþi de identificarea
prin crotaliere care este obligatorie
conform Legii 191/noiembrie 2012
în România, la tineretul fãtat în
gospodãria dumneavoastrã þinând
cont de perioada când trebuie
fãcutã, 21 zile bovine, 60 zile
porcine ºi pânã la 6 luni
ovine/caprine – de la fãtare.
Atunci când nu se respectã
aceste vârste pentru crotaliere ea
rãmâne obligatorie pentru dumneavoastrã dar costul va fi unul mai
mare pentru cã dumneavoastrã,

proprietarii veþi achita ºi costul
manoperei de crotaliere.
La sediul Cabinetului
Medical Veterinar Voineºti vã
reamintesc cã este deschis un
„Registru de notificãri evenimente”
cu privire la: cumpãrãri, înstrãinãri,
fãtãri, donaþii ºi alte evenimente
privind înregistrarea ºi identificarea
animalelor dumneavoastrã.
Numai aspectele ºi evenimentele notificate de dumneavoastr
în timp util ºi legal vor fi soluþionate
de cãtre medicul veterinar ºi astfel
costurile diferitelor acþiuni ºi activitãþi
efectuate vor fi cât mai mici sau
chiar gratuite pentru dumneavoastrã.
Toþi cei ce aveþi în derulare
proiecte cu bani europeni sau ce
solicitaþi subvenþii pe cap de animal
ºi solicitaþi rezolvarea diferitelor
probleme cu privire la animalele pe
care le deþineþi (deschidere de noi
exploataþii; fãtãri; înstrãinãri;
cumpãrãri; donaþii etc) trebuie sã
notificaþi în acest registru în scris,
urmând ca medicul veterinar sã vã
rãspundã, sã rezolve sau nu situaþiile ce le aveþi în termen de 3 zile.
Nimeni nu va mai rãspunde
de aspecte pe care noi nu le
cunoaºtem (lipsa notificãrii) doar
dumneavoastrã rãmâneþi direct
rãspunzãtori ºi nimeni nu va mai
rezolva pe loc o cerere de sistem de
înregistrare ºi identificare ºi nicidecum din urmã.
Cu speranþa unei bune
colaborãri cu echipa de vaccinare
pentru desfãºurarea vaccinãrii
antirabice ºi de asemenea, pentru
alte probleme privitoare la animale
VÃ UREZ TOATE BUNE!

Cu consid
deraþie, Dr. Mînd
droiu
Nicolae
Med
dic Veterinar
CM
MV Voineºti

STARE CIVILÃ
23.09. 2013 - 22.10.2013

NÃSCUÞI
1. SOARE AISHA
IRINA
2. DIMECI LUIZA
FLORENTINA
3. MUªAT ANDREI LUCIAN
4. ARMÃªELU MARIA ELIZA
5. POPESCU IONUÞ VLÃDUÞ
6. DRAGOMIR ALEXANDRU
GEORGIAN

Le dorim viaþã lungã
ºi fericitã!

CÃSÃTORII
1. UNGUREANU ION ºi
DUMITRU EUGENIA
2. ONCESCU DUMITRU CÃTÃLIN
ºi PAVEL MIRELA GEORGIANA
3. MILEA VASILE VLÃDUÞ ºi
BANU MIHAELA ROXANA
4. DUÞÃ AUREL ºi DERIUª
IONELA ALINA
5. ORBECI MARIAN CÃTÃLIN ºi
NICULAE MAGDALENA
GABRIELA

Casã de piatrã!

DECESE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DUMITRU NICULAE
POPESCU BENONE
IVAªCU IOAN
OPREA PETRE
GHEORGHE AMBROSIA
PISICÃ MARIA

D u mn e ze u sã -ii o d i h n ea scã !
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POVEªTI DESPRE NOI ªI VOI(NEªTI)

Încã o datã despre… violenþã
Violenþa – fizicã sau verbalã – este consideratã
în lumea civilizatã, replica incultului, ultimul refugiu al
incompetentului sau … arma celor slabi ºi, de aceea,
sunt de pãrere cã educaþia este „un vaccin” contra ei.
Au trecut multe zeci de ani de când, în ºcoli,
dascãlii „mai aspri” (de tipul domnului Vucea) îºi bãteau
învãþãceii în diferite moduri conform unui învechit
proverb românesc „Bãtaia e ruptã din rai”
Astãzi spunem un NU hotãrât violenþei, deºi, nu
de puþine ori, vin la ºcoalã pãrinþi care zic astfel:
„Doamnã, bateþi-l, urechiaþi-l, luaþi-l de ciuf, vã dau eu
voie”. ªi e aºa de hotãrât ºi de îndârjit pãrintele încât
pare a confirma o altã zicere, depãºitã, de-a noastrã:
„Eu l-am fãcut, eu îl omor”! Oameni buni! S-au schimbat
vremurile!
Violenþa trebuie înlocuitã cu rãbdare ºi grijã
pãrinteascã, apoi ca pãrinþi trebuie sã fim înþelegãtori,
dar fermi, sã-i facem pe copii sã se simtã iubiþi ºi în
siguranþã, dar sã ºi-i controlãm.
Iar pãrintele trebuie sã fie un model pentru copil,

sã ºtie când ºi cum sã-l rãsplãteascã sau sã-l
pedepseascã. ªi în legãturã cu aceste sfaturi sã vã
relatez o întâmplare : a avut loc un conflict între copii.
Unul din taþi a venit la ºcoalã ºi, dupã ce a ascultat
istoria a spus: „Eu l-am învãþat de bine, dom’le, sã nu
înjure, sã nu batã, dar …Paºtele mã-sii, nu ºtiu ce l-o fi
apucat”. ªi- apoi îi trage o palmã zdravãnã dupã ceafã
de se clatinã îngrozit bietul copil.
V-am fãcut mai sus douã sublinieri, deoarece
ele reprezintã forme (uneori inconºtiente) de violenþã
verbalã ºi fizicã. (Unii le considerã scãpãri pãrinteºti, la
nervi)
Totuºi, înjurãtura ºi palma dãrâmã întreg idealul
educativ construit de tatãl nervos. Degeaba-ºi mai stricã
pãrintele vorbele! Cuvântul îl învaþã pe copil, dar
exemplul e mai puternic, îl convinge.
De aceea, când copilul va fi adult, va fi tot
violent – Aºchia nu sare departe de trunchi.

Prof. Elena Pãdure

O comunã
mai curatã!
În data 28 septembrie 2013,
unitãþile ºcolare de pe raza comunei
Voineºti au rãspuns afirmativ la
acþiunea de voluntariat organizatã
de cãtre Let`s Do It, Romania!, în
parteneriat cu Primãria Comunei
Voineºti, manifestare desfãºuratã
sub sloganul „28 Septembrie 2013 Ziua de curãþenie naþionalã”. Încã
din cursul sãptãmânii, Primãria
Voineºti a repartizat fiecãrei unitãþi
ºcolare câte o zonã, bine delimitatã,
pentru ecologizare, precum ºi
materialele de lucru. Acþiunea a
beneficiat de sprijinul a 70 de elevi,
însoþiþi de 10 cadre didactice ºi
bibliotecarul comunei Voineºti. La
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sfârºitul acþiunii au fost colectaþi 95
de saci a 120 litri cu deºeuri, care
au fost depozitaþi provizoriu pe
platoul din spatele Primãriei, urmând
a fi predaþi operatorului zonal.
Prin participarea la aceastã
acþiune dorim sã atragem atenþia
comunitãþii asupra faptului cã trebuie
sã ne facem singuri curat în propria
casã, propriul loc de muncã ºi
propria þarã, pentru cã dacã n-o vom

face noi, nu doar cã nu o va face
nimeni, dar cu toþii ne vor arãta cu
degetul spunând cã un gunoi în plus
nu mai are ce strica ºi astfel putem
ajunge la un pas de nominalizarea
la titlul de „Groapa de gunoi a
Europei!”.

Prof. dr. Iurea Ionuþ
Prof. coordonator ªcoala Gimnaziialã
Sudulenii

