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ȘCOALĂ
Lecții de
interculturalitate
Școala nr. 1 Profesor „Ion
Vișoiu” a început, în această
lună, un proiect cu totul
deosebit. Bazat pe prezența
unor studenți străini, el le
oferă copiilor din Chitila
cadrul necesar pentru a
cunoaște lucruri noi despre
cultura, limba și tradițiile
altor țări. A cui a fost ideea
acestui proiect, modul cum a
fost primit de copii,
implicarea conducerii școlii,
totul într-un reportaj
special în
pagina 5

Proiectele din 2015

STUDIU
Lebede pe lacul
din „Dendrologic“
Zapada căzută în ultimul
timp a creat un adevărat
cadru de basm în Parcul
Dendrologic. Ascesta este
întregit de 52 de lebede care
iernează pe Lacul Chitila. Pe
lângă lebede, alte câteva sute
de păsări creează un peisaj
minunat. Un material
special în
pagina 7

CAMPANIE
Prevenirea
violenței în școli
La începutul lunii ianuarie,
primarul Emilian Oprea,
membrii Consiliului de
Administrație ai Școlii nr. 1
Profesor „Ion Vișoiu” și
comandantul Poliției Locale,
Florin Iordan, s-au întâlnit și
au stabilit un plan de măsuri
pentru combaterea și
prevenirea actelor de
violență în școală și în
împrejurimile acesteia. Toate
informațiile în pagina 5

Primarul Emilian Oprea a transmis un mesaj locuitorilor
Chitilei, la început de an, în care vorbește despre prioritățile
pe care le are administrația locală în 2015. Domnia sa oferă
informații esențiale despre proiectele importante care vor
schimba fața Chitilei în următoarele 12 luni
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Impozite și taxe în 2015
„Chitila azi“ vă oferă toate informațiile privind plata taxelor și impozitelor pentru noul an
Impozitele și taxele
datorate pentru anul
2015 au rămas la nivelul
anului 2014. De
asemenea, s-a stabilit ca
bonificația acordată
persoanelor fizice care
achită integral până la
data de 31 martie 2015
impozitele pe clădiri,
terenuri şi mijloace de
transport, să fie la
valoarea maximă
prevăzută de lege, adică
10%. De bonificaţia de
10% beneficiază şi
persoanele juridice care
achită integral până la
data de 31 martie 2015
impozitul pe clădiri.
Termene de plată
Termenele de plată
pentru cei care aleg să
achite impozitele în două
tranşe egale sunt 31
martie 2015, pentru
primul semestru, şi 30
septembrie 2015, pentru
al doilea semestru.

Prin Hotărârea
Consiliul Local Chitila
nr. 191/2014 a fost
instituită începând cu
anul 2015 taxa specială
pentru persoanele
juridice care îşi
desfăşoară activitatea pe
raza oraşului Chitila şi
care nu au încheiat
contract cu prestatorul
de servicii de salubritate.
Valoarea taxei
speciale este stabilită în
funcţie de numărul de
salariaţi astfel: 1 salariat
– 5 salariaţi = 100
lei/lună; 6 salariaţi – 10
salariaţi = 200 lei/lună;
11 salariaţi – 50 salariaţi
= 1000 lei/lună; 51
salariaţi – 100 salariaţi =
2000 lei/lună; peste 100
salariaţi = 5000 lei/lună.
Persoanele juridice
care nu au încheiat
contract cu prestatorul
de servicii de salubritate
au obligaţia de a depune
până la data de 31 martie

2015 la Serviciul
Impozite şi Taxe Chitila
declaraţia pentru
stabilirea taxei speciale.
În conformitate cu
prevederile art 30 alin
(5) din Legea 101/2006
a serviciului de
salubrizare al
localităţilor constituie
contravenţie şi se
sancţionează cu amendă
de la 500 lei la 1.000 lei
refuzul utilizatorului de a
încheia contracte de
prestări servicii cu
operatorul de salubrizare
licenţiat în aria de
delegare respectivă.
Persoanele care
locuiesc şi gospodăresc
împreună la o adresă din
oraşul Chitila şi care nu
au depus declaraţia de
salubritate au obligaţia
de a depune respectiva
declaraţie în termen de
30 de zile de la data la
„Serviciul Impozite și Taxe“ s-a mutat într-un
care locuiesc în oraşul
sediu nou pe Șoseaua Banatului 109A, programul
Chitila.
cu publicul fiind cel din imaginea de mai sus

Muncă în folosul comunității

Declarație rectificativă

Contravenienţii cu domiciliul în oraşul Chitila care nu şi-au
achitat amenzile şi pentru care nu există posibilitatea executării
silite vor presta activităţi în folosul comunităţii. Procedura de
transformare a amenzilor neachitate în muncă în folosul
comunităţii a fost simplificată, în conformitate cu O.G.
nr.17/2014, pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Proprietarii de clădiri care şi-au racordat imobilele la
instalaţii trebuie să depună o nouă declarație. Deţinătorii de
clădiri încadrate la „fără instalaţii“ şi care au făcut lucrări prin
care au dotat clădirile cu instalații de încălzire, de apă din
rețeaua publică sau în sistem propriu, de canalizare și electrică
au obligaţia de a depune la organul fiscal o declarație rectificativă în termen de 30 de zile de la finalizarea respectivelor lucrări.

MOBILIZARE

Operațiunile de deszăpezire din Chitila
Sfârșitul lunii decembrie 2014
și prima parte din ianuarie au
adus cantități importante de
zăpadă și în Chitila. Primăria s-a
organizat și de această dată,
astfel încât nu au fost probleme
majore. Comandamentul de
Deszăpezire a fost condus de
primarul Emilian Oprea și a fost
format dintr-un număr de 25
persoane. Aceștia fac parte din
angajați ai primăriei, dar și din

muncitori ai societății Romprest
cu care administrația locală are
încheiat contract pentru
asemenea evenimente.
Pentru o bună eficiență a
deszăpezirii, orașul a fost
împărțit în 8 zone, fiecare dintre
acestea având responsabil și
utilaj de deszăpezire.
În zilele de ninsoare intensă
s-a acționat cu material
antiderapant lichid sau solid. Au

fost luate măsuri și de fiecare
dată când poleiul sau gheața au
ridicat probleme, cantitatea de
material antiderapant folosită
depășind 150 metri cubi.
Înainte de reînceperea școlii
după vacanța de iarnă, s-a
încărcăt și transportat o cantitate
de aproximativ 700 mc de zăpadă
din jurul școlilor și grădinițelor, a
stațiilor R.A.T.B. și a trecerilor de
pietoni de pe Șos. Banatului.

„Continuăm dezvoltarea
armonioasă a oraşului!“
Primarul Oraşului Chitila, Emilian Oprea, vorbeşte într-un mesaj adresat locuitorilor Chitilei, la
început de an, despre proiectele care vor continua dezvoltarea localitații și în 2015
Dragii mei,
Studiile preliminare pe
care le-am făcut pentru a
vedea ce putem realiza în
anul 2015 m-au bucurat,
deoarece se prevede ca,
prin tot ceea ce vom
începe, să se continue
transformarea Chitilei în
ceea ce îmi doresc: un
oraș modern, european,
cu mai multe facilități
pentru cetățenii mei.
Planurile noastre sunt
ambițioase şi vă asigur că
le vom pune în practică,
ca şi până acum.
În prima parte a
anului, ne vom concentra
eforturile pe finalizarea
documentațiilor pentru
accesarea fondurilor
europene. Tot ce
înseamnă viitor, tot ce
înseamnă strategia de
dezvoltare a oraşului
pentru perioada 20152020 se bazează pe
accesarea acestor fonduri
europene. În acelaşi
timp, ne vom axa şi pe
proiectele aflate în
derulare sau care
urmează a fi începute în
2015. Proiectele pe care
le vom implementa vor
aduce un plus de confort
în viața chitilenilor. Ele
vizează atât
infrastructura oraşului,
cât şi educația,
reconversia profesională,
viața culturală a oraşului.
Întrucât educația a
reprezentat şi reprezintă
o prioritate pentru mine,
vreau să vă spun că şi în
acest an vom continua
modernizarea şcolilor şi
grădinițelor. Vom începe
lucrările la Grădinița
ECO al cărei termen de
finalizare este 1
septembrie, astfel încât

copiii să poată beneficia,
la începutul anului scolar
2015-2016, de serviciile
celei mai moderne
grădinițe din Județul
Ilfov.
Continuând în zona
culturii, aș menționa un
alt proiect la care țin
mult şi care va avea un
impact pozitiv asupra
întregii comunități:
modernizarea Casei de
Cultură. Noul edificiu va
aduce chitilenilor
evenimente culturale,
artistice şi educative
deosebite. Din păcate,
demararea acestui
proiect depinde și de
Compania Națională de
Investiții a Ministerului
Dezvoltării, care trebuie
să ofere finanțarea. Vă
asigur că am făcut toate
demersurile necesare
pentru ca noul an să
aducă orașului o Casă de
Cultură modernă, o Casă
de Cultură pe care Chitila
o merită cu prisosință.
Împreună cu echipa
mea din Primărie, prin
eforturi susținute, am
reușit să facem din
Chitila unul din oraşele
cu cea mai dezvoltată
infrastructură din
Județul Ilfov. Şi în 2015,
vom implementa proiecte
care completează tot ce
am realizat până acum.
Vom demara lucrările de
reabilitare termică a
blocurilor din oraş,
precum şi lucrările de
introducere a rețelelor
edilitare de energie
electrică, de apă şi
canalizare în Cartierul de
Tineret II, urmând ca în a
doua parte a anului să
continuăm cu asfaltarea
întregii zone. De

asemenea, Strada Păcii,
respectiv zona de la
Şoseaua Banatului până
la Gară, va fi complet
sistematizată şi
modernizată. Realizarea
stației de epurare din
Rudeni este foarte
importantă, de ea
depinzând punerea în
funcțiune a întregii rețele
de apă şi de canalizare
din această zonă a
oraşului.
În ultimii 5 ani am
investit în noi spații de
recreere, unde chitilenii
să-şi petreacă timpul
liber într-un mod plăcut
şi relaxant. 2015 va aduce
acestora un nou parc,
situat pe Valea Mangului,
în care vom crea un areal
natural unic în județ, o
mică Deltă a Ilfovului.
Aici, chitilenii vor putea
să se relaxeze, să admire
și să observe, din foișoare
special construite, fauna
și flora dintr-un loc cu
care puține zone din țară
se pot mândri.
Aş aminti și de studiile
de mobilitate pe care le
facem pentru a realiza un
sistem de transport
public intern, care să
asigure deplasarea
cetăţenilor în toate
cartierele oraşului,
inclusiv spre Capitală.
Nu în ultim rând, vom
continua colaborarea cu
societăţile specializate în
reconversia forţei de
muncă pentru a ajuta
persoanele inactive pe
piaţa muncii să se
angajeze cât mai uşor.
Proiectele implementate
până în prezent au fost
bine structurate, astfel că
au reprezentat un real
ajutor pentru cei

interesaţi, iar punerea lor
în practică a fost perfect
realizabilă. Şi în 2015,
vom fi alături de cei aflaţi
în căutarea unui loc de
muncă.
Vă invit să fiţi alături
de noi, ca şi până acum,
şi vă asigur că tot ce ne
propunem să realizăm o
facem gândindu-ne la
dumneavoastră, la modul
cum putem să vă
îmbunătăţim viaţa.
Echipa mea vă stă la

dispoziţie pentru orice
sugestie sau propunere.
Vă invit să consultaţi
Strategia de Dezvoltare a
Oraşului Chitila pe
www.primariachitila.ro şi
aştept propunerilor
dumneavoastră la adresa
de mail
primar@primariachitila.
ro.
Tot ce am realizat în
Chitila am realizat
împreună! Așa va fi și în
2015!

Chitila, o casă mai mare
Primăria a lansat un proiect ce le oferă locuitorilor mai multe modalități prin care pot să-și
construiască sau să-și renoveze casele din punct de vedere architectural și cromatic
„Chitila, o casă mai
mare“ este proiectul
prin care Primăria
încearcă să dea unitate
zonei imobiliare din
localitate. Ținând cont
că aspectul estetic este
important în zilele
noastre și reprezintă o
problemă studiată cu
atenție de foarte mulți
ani, specialiștii
Primăriei Chitila oferă
mai multe alternative
pentru casele pe care
locuitorii le dețin sau
pentru cele la care
visează să fie construite.
Alegerea culorilor
Pornind de la aspect
general și formă și
ajungând până la
detaliile legate de
culoare, toate trebuie să
aibă o linie comună,
plăcută din punct de
vedere architectural și

care să nu deranjeze
cromatic.
„Ideea generală pe
care vrem să o
transmitem este aceea
că fiecare proprietar de
casă trebuie să fie atent
în alegerea culorilor pe
care le folosește la
finisajele fațadelor. Este
un mesaj prin care
dorim să se renunțe la
«senzațional», astfel
încât decorarea caselor
în culori cât mai
apropiate de culorile
pastelate, ocru, să
devină ceva normal“, a
declarat Violeta Andrei,
Șef Serviciu Urbanism.
Materiale
naturale
De asemenea, prin
noul proiect se
încurajează folosirea
materialelor naturale
(lemn, piatră, cărămidă

aparentă), iar mediul
natural – spațiul verde
de lângă casă - este
considerat element
cromatic de care trebuie
să se țină cont în
alegerea culorii
fațadelor.
„Echipa domnului
primar Emilian Oprea a
gândit și are în derulare
mai multe proiecte care
să ajute la
înfrumusețarea
orașului, astfel încât
Chitila, ca unitate, să
devină o «casă» din ce
în ce mai frumoasă.
Precizăm însă că și
aportul fiecăruia dintre
locuitori poate fi unul
major prin cosmetizarea
locuințelor! Indiferent
de vremurile pe care le
trăim putem crea
împreună «frumosul»
necesar”, a adăugat
Violeta Andrei.

“Echipa domnului primar Emilian
Oprea a gândit și are în derulare mai
multe proiecte care să ajute la
înfrumusețarea orașului, astfel încât
Chitila, ca unitate, să devină o «casă» din ce
în ce mai frumoasă”
Violeta Andrei, Șef Serviciu Urbanism

Tonuri pastelate propuse

Accente culoare propuse
Imagine cu una dintre variantele propuse de
Primărie pentru fațada caselor, accentul fiind
pus pe elementele naturale

4964

de case sunt înregistrate în
Chitila. Primăria intenționează
să stabilească un cod
arhitectural și cromatic, acesta
urmând să fie respectat pentru
fiecare construcție nouă sau
renovare de casă

Autorizația de funcționare
Primăria Chitila
anunță toți agenții care
își desfășoară activitatea
de comerț, prestări
servicii și producție pe
raza orașului că sunt
obligați să solicite și să
ridice avizul de
funcționare pentru anul
2015. Actele pentru
eliberarea acestui aviz
sunt următoarele:
1. Cerere tip de
eliberare a Autorizației
de Funcționare
2. Certificatul de
înregistrare emis de
Oficiul Registrului

Comerțului
3. Certificatul
constatator pentru
punctul de lucru emis de
Oficiul Registrului
Comerțului
4. Actul de deținere
legală a spațiului –
active și teren, plan de
situație. Agenții
economici care nu dețin
în proprietate activul și
terenul vor depune la
dosar modul de deținere
legală a acestora de către
proprietar
5. Acordurile
vecinilor limitrofi (cu

care se învecinează pe
plan orizontal și
vertical) – formular tip
sub semnătură privată;
aceste acorduri vor fi
solicitate pentru
unitățile care pot crea
riscuri pentru sănătate
sau discomfort pentru
populație prin
producerea de zgomot,
vibrații, mirosuri, praf,
fum, gaze toxice etc
6. Certificatul de
clasificare - pentru
structurile primare
turistice
7. Contractul pentru

ridicarea sau
depozitarea gunoiului și
chitanța de plată
8. Acorduri, avize,
autorizații, licențe ale
instituțiilor de
specialitate expres
stabilite de legislație
9. Certificatul Fiscal
emis de Serviciul Taxe și
Impozite Chitila
Societățile comerciale
care nu solicită
Autorizația de
Funcționare riscă
sancționarea cu amendă
de la 6.000 la 20.000 de
lei, conf. Legii 12/1990.

Otavio, Noor și Chitila
Doi studenți din Brazilia și Malaezia îi invită pe copiii de la Școala nr. 1 Profesor „Ion Vișoiu” să afle
lucruri despre cultura altor țări. Este primul episod al Proiectului de Interculturalitate
Otavio și Noor sunt
numai zâmbet și au o
energie și o poftă de viață
incredibilă. Brazilianul
vorbește ca un
comentator de fotbal
brazilian și doar gluma
reporterului că pe lângă
Neymar și Pele au și un
1-7 cu Germania îl face să
se oprească o secundă
după care începe să râdă
cu poftă.
„Este adevărat că
atunci când zici Brazilia,
te referi la fotbal. Dar
Brazilia are multe alte
lucruri minunate.
Muzică, mâncare bună,
evenimente fabuloase
precum Carnavalul de la
Rio, orașul Rio de
Janeiro cu Statuia lui

Isus, Cascada Iguazu,
Amazonul cu tot ce
înseamnă el și mă opresc
aici pentru că sunt prea
multe. Tocmai pentru ele
am venit aici și am
început să ofer câte puțin
din fiecare copiilor”,
spune Otavio cu același
patos de crainic,
dezvăluind puțin din
Proiectul de
Interculturalitate.
Noor nu este deloc
timidă. Fără a avea
ritmul debordant al
colegului său, vorbește cu
aceeași ardoare de
proiectul la care ia parte.
„Încercăm un dialog cu
copiii prin care aceștia să
afle cât mai multe despre
Brazilia și Malaezia. Le

prezentăm ce credem noi
că este important pentru
ei, apoi suntem asaltați
de întrebările micuților.
Mi se pare un proiect de
un real succes care le
deschide noi orizonturi
elevilor din clasele I-IV”,
spune Noor.
Directorul general al
școlii, doamna Ștefania
Duminică, și cel adjunct,
doamna Nicoleta Stănică,
privesc zâmbind
entuziasmul lui Otavio și
al lui Poor. „Suntem
foarte mulțumiți de acest
proiect. Copiii l-au primit
excelent și este o
adevărată plăcere să-i
vezi cum descoperă
lucruri noi. Iar Otavio și
Noor sunt extraordinari“,

declară doamna
Duminică. Ideea
proiectului ne este
dezvăluită de doamna
Stănică: „A fost ideea
unei foste eleve a școlii
noastre: Mădălina
Meszaroș. Ea a organizat
totul excelent. După cum
mi-a spus, a vrut ca prin
acest proiect să întoarcă
puțin din ce a primit de la
școala noastră“.
În proiect sunt
implicate 8 clase, adică
250 de copiii din clasele
I-IV, a VI-a și a VIII-a. A
început în ianuarie și se
va încheia pe 29
februarie. Noor
Shafawami Samit și
Otavio Manoel Goncales
fac parte din organizația

non-guvernamentală
International Executive
Service Corps, unde au și
întâlnit-o pe Mădălina
Meszaroș. Sunt mai mult
decât fericiți în Chitila, pe
care îl consideră un oraș
special. „Este un amestec
reușit între tradițional și
modern“, spune Otavio.
La final ne luăm la
revedere, nu înainte de a
le face o poză. Otavio
scoate steagul Braziliei și
zâmbește mai fotogenic
decât Neymar. Se scuză
apoi și pleacă împreună
cu Noor, în pas alergător,
spre clase. Poveștile
despre Kuala Lumpur,
templele malaeziene, Rio,
Iguazu și Amazon abia
așteaptă să fie spuse.

Otavio și Noor la cursuri și alături de directorul general, Ștefania Duminică, și de directorul adjunct, Nicoleta Stănică

Prevenirea violenței în școlile din oraș
Primarul Emilian Oprea și
membrii Consiliului de
Aministrație ai Școlii nr. 1
Profesor Ion Vișoiu au stabilit
mai multe măsuri pentru
siguranța elevilor în școli.
„A fost o întâlnire care a
adoptat niște măsuri eficiente,
nu doar teoretice. Acestea vor
crește siguranța copiilor în
școlile din Chitila și în zonele
apropiate acestora“, a descris
întâlnirea directorul general al
Școlii nr. 1 prof. Ion Vișoiu,
Ștefania Duminică.

La această întâlnire au
participat primarul Emilian
Oprea, comandantul Poliției
Locale, Florin Iordan,
directorul general al școlii,
Ștefania Duminică, directorii
adjuncți, Nicoleta Stănică și
Rădița Mincu, reprezentantul
Primăriei în CA al Școlii, Radu
Borcea, Dragoș Ghinea și
Natalia Rotaru ca și
coordonatori ai Comisiei de
Disciplină din școală.
Iată planul de măsuri aprobat:
- Reactualizarea prevederilor

din Regulamentul de
Organizare și Funcționare
privind drepturile și obligațiile
elevilor și ale profesorilor
- Reviziuirea sistemului de
monitorizare video cu
amplasarea unor camere
suplimentare
- Colaborare mult mai strânsă
cu Poliția Locală și cea
Națională, mai precis
intensificarea patrulării
echipajelor de Poliție atât în
împrejurimi, cât și în școală
- Monitorizarea elevilor cu

probleme de comportament
atât de Poliția Locală, cât și de
cea națională
- Intervenția imediată a
polițiștilor locali în orice
situație
- Informarea imediată de către
școală, prin intermediul Poliției
Locale, a părinților despre
actele de indisciplină ale
copiilor
- Alegerea unei noi firme de
pază care să exercite un control
mai bun al accesului străinilor
în școală.

Ajutor pentru copiii
cu dizabilități
În curând, cu sprijinul Primăriei, va lua ființă „Centrul terapeutico-educativ pentru copiii cu dizabilități
Sfântul Ioan Botezătorul – Parohia Chitila I“
Asociația Copiilor cu
dizabilități - „Raul și
Micii Campioni“ din
Orașul Chitila
demarează în curând
implementarea unui
proiect constând în
înființarea unui Centru
terapeutico – educativ
pentru copii cu
dizabilități. Acesta se va
realiza cu sprijinul și cu
finanțarea Bisericii Sf.
Ioan Botezătorul Chitila I și a Primăriei.
Scopul proiectului este
acela ca prin activitățile
desfășurate în noul
Centru, cât și prin
serviciile și programele
create și oferite în mod
individual, să se
îmbunătățească calitatea
vieții copiilor cu diverse
dizabilități, precum și a
familiilor acestora.
Micuților li se va oferi
îngrijire specializată,
recreere terapeutică,

suport și consiliere
psihologică, integrare
socială individualizată,
consiliere juridică.
Noul Centru va
funcționa în clădirea
pusă la dispoziție de către
Parohia Chitila I și se va
numi „Centrul

terapeutico-educativ
pentru copii cu
dizabilități Sfântul Ioan
Botezătorul“. „Să nu ne
oprim la un diagnostic ca
Sindrom Down, autism,
handicap fizic ori
intelectual atunci când
dorim să ne oferim

timpul, ajutorul. Să ne
manifestăm toleranța,
compasiunea, dragostea
fără a ne opri la aspectul
fizic diferit ori la
comportamentul atipic al
unei persoane cu nevoi
speciale“, a declarat
Renata Rădoi,

coordonatoarea
proiectului.
Pentru mulți copii,
identificarea dizabilității
se face abia după vârsta
de 2 - 3 ani, ori la
intrarea în sistemul de
învățământ.
Direcționarea târzie
pentru programe de
recuperare, reticența și
lipsa de informare a
părinților, numărul redus
de programe și centre
pentru depistarea și
intervenția timpurie,
precum și lipsa resurselor
afectează șansele de
recuperare precoce, cea
mai eficientă formă de
răspuns la situația
copiilor cu dizabilități.
La nivelul
Compartimentului
Autoritate Tutelară și
Asistență Socială din
cadrul Primăriei Chitila
sunt asistați 21 de copii
cu dizabilități.

SOCIAL

Cel mai frumos cadou pentru elevii din Chitila
22 Decembrie 2014, o
zi care avea să strecoare
în sufletele copiilor de la
Școala nr. 1 Profesor „Ion
Vișoiu“ sentimente
neîncercate până atunci.
Fusese o săptămână
plină. Copiii se
pregătiseră pentru
„întâlnire“ cu multe
jucării aduse de ei de
acasă, poate amintiri încă
dragi lor, cu ceva
dulciuri. Rămăseseră
câțiva: Adela, Beatrice,
Andreea, Roxana, Adiel,
Corina și Bianca,
profesorul Dragoș Ghinea
și profesoara Anca
Palamar.
42 de kilometri.
Centrul de Plasament nr.
5 din Periș. 75 de copii.

Un băiat de vreo 13 ani
i-a însoțit la doamna
Silvia, cea care le este
alături și la bine, și la rău
copiilor din Centrul de
Plasament, cea care îi
cunoaște mai profund
decât se cunosc ei.
Băiatul a început să
povestească cum vrea să
ajungă în Italia, la o
mătușă. Era trist și vesel
în același timp. Copiii de
la Centru s-au adunat, în
cele din urmă, în Sala de
mese pentru a-i saluta pe
reprezentanții școlii din
Chitila și pentru a primi
darurile.
„Erau mulți! Politicoși,
bucuroși sau poate doar
curioși, talentați și
hotărâți să facă ceva bun

cu drumul lor în viață.
Țineau în brațe urșii și
iepurașii de pluș și
povesteau despre visurile
lor. În ochi li se citea
dorința de a nu se lăsa
înfrânți“, povestește
profesoara Palamar.
Răvășiți de emoții,
copiii din Chitila au
promis că se vor întoarce.
Lacrimile le jucau în ochi
la plecare, iar una dintre
eleve, Andreea, i-a șoptit
profesoarei: „Merg acasă
și am s-o îmbrățișez tare
pe mama“.
22 Decembrie 2014 a
fost ziua în care elevii din
Chitila au primit cel mai
frumos cadou: acela al
Iubirii de semeni!
(Anca Palamar)

Chitila, raiul păsărilor
Parcul Dendrologic, Lacul Chitila și Valea Mangului sunt zone bogate în avifaună. Și în acest an, sute
de păsări au poposit în Chitila. Vedete sunt cele 52 de lebede care pot fi întâlnite zilnic în Dendrologic
Pe 1 ianuarie 2015, pe
malul neînghețat al
Lacului Chitila, în
apropierea Parcului
Dendrologic, au fost
observate 52 de lebede
de vară (foto 1 și 2). Cu
toate că temperatura era
de -16°C, lebedele
înotau și se hrăneau pe
luciul de apă neînghețat.
Este numărul cel mai
mare de lebede,
înregistrat în cadrul
unei teme de cercetare
care are ca scop
protecția păsărilor din
ecosistemele horticole
de către doctorandul
Mihai Cosmin de la
Facultatea de
Horticultură din
București. Acesta
efectuează observații
ornitologice în Parcul
Dendrologic din Chitila
sub îndrumarea Prof.
dr. Stănică Florin.
Lebedele de vară
cuibăresc și în România,
însă majoritatea
exemplarelor

cuibăritoare din țara
noastră iernează în
Europa de sud și pe
litoralul Mării
Mediterane. Pentru
exemplarele care
cuibăresc în Europa de
nord și Asia de nord,
iernarea se realizează
destul de des pe râurile
și lacurile neînghețate
din sudul României.
Râul care curge de pe
Valea Mangului în Lacul
Chitila contribuie la
menținerea unei
suprafețe de luciu de
apă neînghețată, ideală
pentru lebedele care se
hrănesc cu plante
acvatice. Dieta lebedelor
este suplimentată cu
semințe de grâu,
porumb și floareasoarelui, puse de
angajații societății care
întreține parcul și de
către Primărie.
Lebedele nu sunt
singurele păsări pe lac,
ele au un alai gălăgios
de pescăruși râzători și

pescăruși argintii care se
hrănesc cu pești. De
asemenea, pe lac putem
întâlni sobrii stârci
cenușii și elegantele
egrete mari. În această
iarnă se mai poate vedea
și o pereche de berze,
precum și o barză
neagră - o pasăre rară,
care din motive
necunoscute nu a plecat
în țările calde.
Pe Valea Mangului, la
podul de pe Șoseaua de
centură Chitila Mogoșoaia, iernează
rațele mari, lișițele și
găinușele de baltă (foto
3), toate hrănindu-se
chiar în apropiere de
pod. Nu sunt deranjate
de trafic sau de oamenii
care le observă și le
fotografiază.
Ne oprim aici cu
descrierea mirificului
tablou cu păsări din
parcurile și lacurile
Chitilei, urmând ca în
februarie să revenim cu
un nou episod.

EXPOZIȚIE

Întâlnire cu Emilia Marinescu
Casa Vânătorească
a avut o nouă inițiativă
prin care își propune
să dezvolte activitatea
artistică în oraș. În
fiecare lună, va fi
invitat un pictor tânăr
pentru a-și expune
propriile lucrări în
interiorul Casei. Prima
artistă este Emilia
Marinescu. Născută în
1984, ea este
absolventă a
Universității de Arte
București, Facultatea
de Arte Plastice, și a
Facultății de Drept.
Are 15 expoziții
personale până în
prezent și 9 expoziții
de grup. A câștigat un
important premiu

internațional, Vera
World Fine Art
Festival – Portugalia
2014, cu o lucrare
deosebită apreciată de
toți criticii. Lucrările
sale pot fi întâlnite în
colecții particulare din
Grecia, Franța, Italia,
Germania și SUA.
În Chitila, la Casa
Vânătorească, ea
expune 20 de lucrări
cu tematică florală, cu
o cromatică veselă și
un stil figurativ.
„Sunt picturi cu o
viziune simplistă. Nu
pictez pentru mine sau
pentru critici, ci
pentru toată lumea
care simte, care vede
în ceea am pictat

anumite trăiri“, a
declarat Emilia
Marinescu. Ea expune
pentru a doua oară în
orașul nostru, după ce
vara trecută a
participat la Chitila
Summer Art.
„Cum am spus și
după Chitila Summer
Art, Chitila este un
oraș care iubește arta.
Noul proiect
încurajează artiștii să
intre în legătură cu
iubitorii de artă din
localitate. Va exista și
o zi specială în care
pictorul va putea
dialoga cu locuitorii
orașului interesați de
arta sa“, a mai precizat
Emilia Marinescu.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG
SĂ NE VIZITAȚI!

CRISBI CLEAN oferă servicii rapide și de calitate de: spălătorie și curățătorie haine, curățat covoare, retușuri
croitorie, curățat încălțăminte, vopsitorie piele și textile, curățat perne, curățat păpuși de pluș cât și spălătorie
industrială, toate la prețuri accesibile;
• Colectarea și livrarea la domiciliu cu transport gratuit (tel. 0756.132.647);
Adresa centrului din Chitila - Str. Banatului nr.14, bl. 18, parter (Complex Rezidențial – Cartierul German)
Tel. 0756.132.607
Luni - Vineri 700- 2100 și Sâmbătă 900 - 1700
Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați www.crisbiclean.ro

