
Sterilizarea câinilor 
fără stăpân continuă

Primăria Chitila a finalizat bugetul 
pentru anul 2011- acesta va fi anul cu 
cele mai mari investiţii în dezvoltarea 
oraşului. 
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Acţiunile de sterilizare a câinilor de pe 
străzile din Chitila continuă şi în această 
primăvară, obiectivul fiind stoparea 
înmulţirii lor. 

O primăvară frumoasă 

tuturor femeilor şi fie 

ca această zi să vă 

aducă numai împliniri, 

sănătate şi multe 

clipe frumoase alături 

de cei dragi.

 La Mul i Ani!

Emilian Oprea,
Primarul Oraşului Chitila

ţ

Primăria Chitila vă invită la teatru 
pentru a sărbători într-un mod aparte 
venirea primăverii: rezervaţi-vă seara 
de 7 martie pentru un eveniment 
cultural alături de cei mici!

detalii în pagina 6

detalii în pagina 2

detalii în pagina 5

Cel mai mare buget
de investiţii

Special pentru 
mămici şi copii

Ziua de 8 Martie ne oferă prilejul potrivit pentru a le spune femeilor din 
viaţa noastră cât de mult înseamnă pentru noi. Pentru mame, fiice, soţii, 

colege sau partenere de viaţă, recunoştinţa, dragostea şi aprecierea 
sunt cadoul cel mai frumos de 8 Martie. 

8 martie



În 2011, oraşul nostru va beneficia de cele mai mari 
investiţii în infrastructură şi dezvoltare. Este vorba de 
70.818.601 milioane de lei (RON), dintre care, 61. 
432.386 milioane de lei reprezintă proiecte cu finanţare 
din Fonduri Externe Nerambursabile Post-aderare, iar 
9.386.215 milionae lei sunt investiţii ale bugetului 
local. 

“ Avem cel mai mare buget de investiţii anul acesta, iar 
el este rezultatul muncii întregii echipe a Primăriei din 
ultimii ani, ani în care ne-am pregătit şi am reuşit să 
accesăm multe fonduri europene pentru dezvoltarea 
oraşului. În acest an, ne vom concentra eforturile 
bugetare pe investiţiile cu finanţare europeană”, 

Printre cele mai importante 
proiecte se numără:
-realizarea aducţiunii de apă în parteneriat cu Apa Nova pentru completarea 
necesarului de apă al Chitilei
-extinderea reţelei de apă în Cartierul pentru Tineri, finalizarea lucrărilor de 
canalizare din zona Deal (partea stângă a DN7)
- realizarea lucrărilor de canalizare şi apă în localitatea Rudeni
- finalizarea lucrărilor de asfaltare începute anul trecut- cu străzile Garofiţei, Ion 
Olteanu, Str. Păcii şi celelate străzi din zona Pădurii Mogoşoaia
- începerea şi finalizarea până în toamna acestui an a lucrărilor de sistematizare a 
străzilor din Cartierul CFR
- începerea în vara acestui an a lucrărilor de asfaltare a străzilor din zona Deal: Dej, 
Intrarea Căminului, Muşeţelului, Poienii, Libertăţii şi Islaz. 
“ Investiţiile în infrastructură pe care le realizăm 
în acest an scurtează enorm perioada de 
sistematizare a oraşului Chitila. Doar din bugetul 
propriu, am fi reuşit să realizăm acest lucru în 
circa 15 ani”, ne-a explicat Emilian Oprea. 
Pe lângă proiectele majore, Primăria are în plan şi 
înlocuirea acoperişului şi modernizare corpului vechi 
al Şcolii Nr. 1, continuarea acţiunilor de sterilizare a 
câinilor fără stăpân, plantarea de arbori şi 
amenajarea de spaţii verzi, deschiderea Parcului 
Dendrologic şi continuarea lucrărilor la Etapa A III-a 
pentru finalizarea acestui parc, precum şi 
continuarea subvenţionării traseului RATB din oraş, 
care necesită o investiţie de 450.000 de lei. În rest, 
fondurile locale vor fi alocate pentru susţinerea 
activităţii Primăriei, a şcolilor, a Poliţiei Locale şi a 
celorlalte instituţii subordonate Primăriei. 
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ceea ce învaţă aici le este util în Noua echipă a preluat elevii sunt receptivi la noile conducere va realiza vizite şi în 
viaţă. Cred că am început cu conducerea Şcolii Nr.1 din luna măsuri, deşi la început le-au celelelte şcoli din oraş pentru a 
dreptul, iar lucrurile bune se simt şi februarie, odată cu începerea privit cu reticenţă. Spre le evalua activitatea, iar pe 
se văd prin ceea ce spun şi fac semestrului II al anului şcolar. exemplu, în prima zi în care le- termen mediu, strategia de 
copiii, prin ceea ce ne transmit După preluarea noilor funcţii, cei am cerut să vină cu carnetele management vizează şi 
părinţii şi prin evoluţia observată 

doi profesori au realizat o de note, din 5 clase de a VIII-a , dezvoltarea activităţii efective 
de profesori”. Ilie Duţu, Director

analiză a situaţiei din şcolile din doar 3 elevi au uitat să aducă de la clasă şi îmbunătăţirea 
oraş, au participat la şedinţele carnetul. Ceea ce pentru noi metodelor educaţionale. 
cu părinţii şi au iniţiat deja o este un semn bun », ne-a “Schimbarea echipei 
serie de măsuri pentru explicat Ilie Duţu, Directorul manageriale a Şcolii Nr. 1 a fost 
îmbunătăţirea condiţiilor de Şcolii. O altă problemă cu care se una necesară şi a beneficiat de 
desfăşurare a activităţii şcolare. confruntă conducerea şcolii este sprijinul Primăriei. Am fost 

legată de sprijinul părinţilor. întotdeauna preocupat de 
Primul pas a fost orientat către ”Şcoala nu îşi poate îndeplini situaţia din şcolile din oraş, iar 
restabilirea ordinii din interiorul misiunea fără a avea ca urma consultării cu inspectorii 
şcolii, una din problemele cu partener familia. Dacă părinţii şcolari, am ajuns la concluzia că 
care se confruntă şcoala fiind vor fi alături de ceea ce noi această variantă este cea mai 
lipsa de disciplină a unora dintre întreprindem în şcoală şi vor favorabilă pentru creşterea 
elevi, care nu aveau o atitudine lucra acasă cu copiii, rezultatele performanţelor şcolii”, a explicat 
conformă cu statutul lor. Astfel, nu vor întârzia să apară”, a Emilian Oprea, Primarul Chitilei.

“ Obiectivul meu este ca elevii să s-au luat măsuri privind declarat Nicoleta Stănică, 
vină la şcoală cu drag, să se simtă adoptarea unei ţinute de elev Director Adjunct. Obiectivele pe 
în siguranţă aici, să îi ajutăm să adecvate, seriozitatea termen scurt ale noii echipe 
asimileze abilităţi care să-i facă să participării la orele de curs şi manageriale sunt ca până la 

“Îmi  doresc ca Şcoala din Chitila să fie mai buni şi să conştientizeze că comportamentul faţă de finalul anului şcolar să se obţină devină un mediu real de educaţie 
profesori şi ceilalţi elevi. Acum, rezultate cât mai bune la tezele pentru copii, un loc plăcut şi 
copiii au voie să intre în şcoală cu subiect unic pentru clasele prietenos în care elevii şi profesorii 
doar îmbrăcaţi într-o ţinută VIII şi participarea cu rezultate să poată relaţiona şi în care copiii 
decentă, fără accesorii şi numai bune la olimpiadele şi să se simtă în siguranţă. Cred cu 

tărie că şcoala te face mare şi că pe baza carnetului de elev. Ca în concursurile şcolare. “Vor fi 
accentul ar trebui pus pe formarea orice activitate, disciplina a fost încurajate în continuare 
copilului ca individ, ca pusă pe primul loc, având în activităţile culturale, copii vor 
personalitate în cadrul şcolii, astfel vedere faptul că un mediu în merge la teatru, la circ sau la 
încât şcoala să fie o emblemă care există disciplină devine muzee, vom organiza serbări, pe 
pentru el şi să poată spună 

unul favorabil şi pentru 8 martie clasele primare vor 
împăcat «asta am învăţat la 

obţinerea de rezultate. avea întâlniri cu mămicile şi 
şcoală»”. Nicoleta Stănică, 

“Disciplina permite succesul în plănuim să realizăm în şcoală o Director Adjunct
orice activitate. De acceea, expoziţie cu obiecte create de 
primul pas pe care l-am făcut a copii pentru Mărţişor”, a adăugat 
fost în această direcţie. Iar Nicoleta Stănică. Echipa de 
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Primăria Chitila a finalizat bugetul pentru anul 2011- acesta va fi anul cu cele mai mari 

investiţii în dezvoltarea oraşului. 

Şcoala Nr. 1 din Chitila are din acest semestru o nouă echipă managerială, formată din 

Prof. Ilie Duţu, Directorul şcolii şi Prof. Nicoleta Stănică, Director Adjunct. 

Nicoleta Stănică, 
Director Adjunct

Ilie Duţu, Director

Nicoleta Stănică, 
Director Adjunct

“ În 2011 vor continua 

lucrările începute anul trecut la 

reabilitarea termică a blocurilor. 

Pentru a putea realiza lucrări 

de modernizare a blocurilor de 

locuinţe, Primăria Chitila 

sfătuieşte locatarii să înfiinţeze 

asociaţii de proprietari şi le 

oferă consultanţă dacă pornesc 

acest demers. “

Ilie Duţu, Director

Sterilizarea câinilor fără stăpân continuă

Începute anul trecut, acţiunile de strângere şi sterilizare a câinilor decât a câinilor. Sterilizarea unui 
fără stăpân din oraşul Chiitla continuă şi anul acesta. Până acum, câine femelă variază între 120 şi 
au fost sterilizaţi zeci de câini. “Odată prinşi, câinii sunt sterilizaţi 200 de lei, iar pentru un mascul 
şi îngrijiţi timp de 7-10 zile post-operator. între 80 şi 100 de lei, în funcţie 
Apoi sunt vaccinaţi anti-rabis şi sunt identificaţi. Majoritatea de talie. Medicul veterinar ne 
câinilor sunt în stare bună, iar gradul lor de agresivitate nu este recomandă să ne comportăm cu 
foarte ridicat”, a declarat Cristinel Rusu, medic veterinar în Chitila. grijă cu câinii fără stăpân,  
Cu timpul, datorită sterilizării, câinii nu se mai înmulţesc, iar subliniind faptul că animalele 
numărul lor va scădea semnificativ. “Important este ca şi oamenii devin agresive atunci când sunt tratate cu agresivitate, în afara 
care deţin câini să îi sterilizeze dacă nu pot avea grijă de pui. Din unor cazuri excepţionale. “ Să încercăm să vorbim cu animalele sau 
păcate, obiceiul este de a ţine puii câteva săptămâni, iar apoi de a- măcar să le ignorăm, dar nu să le lovim sau să le ameninţăm cu 
i abandona pe străzi, lucru care nu face decât să dăuneze pietre sau beţe, pentru că nu facem altceva decât să le stârnim 
comunităţii”, atrage atenţia medicul veterinar. La fel de comportamentul agresiv. Iar acest lcuru este important şi ca 
importantă este şi sterilizarea pisicilor, care deşi par mai puţin exemplu pe care îl oferim copiilor. Aceştia ar trebui încurajaţi să 
agresive decât câinii, ele au o transmisie de boli mult mai mare iubească animalele, nu să le atace”, ne sfătuieşte Cristinel Rusu.  

Acţiunile de sterilizare a câinilor de pe străzile din Chitila continuă şi în această primăvară, 

obiectivul fiind stoparea înmulţirii lor. 
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Luna februarie a adus în 
Chitila un eveniment de 
amploare naţională dedicat 
iubitorilor sportului alb: Cupa 
de Tenis de Câmp a Oraşului, 
băieţi şi fete, categoria de 
vârstă 12ani. Iniţiativa 
organizării acestei competiţii 
în oraşul nostru a aparţinut 
Primăriei Chitila care, în 
colaborare cu Federaţia 
Română de Tenis, a pus 
bazele desfăşurării acestui 
turneu la Baza Sportivă din 
Cartierul CFR. Turneul a fost 
unul de categoria a II-a şi face 
parte din calendarul naţional 
competiţional. Evenimentul s-
a desfăşurat în perioada 19-
24 şi a reunit 12 participanţi 

cluburi de tenis din ţară, din mai multe localităţi, care 
printre care TC Vanţă, TC au jucat sub atenta 
2000 Bucureşti, LPS supraveghere a arbitrilor 
Constanţa, Dinamo, Sportul Herve Madramany şi Romeo 
Studenţesc, TC Segarcea, TC Florescu, delegaţi de la 
Câmpina şi Al Body. În cele 6 Federaţia Română de Tenis.“A 
zile de concurs, jucătorii au fost o competiţie de succes, 
dat tot ce aveau mai bun şi au iar copiii au jucat exemplar. 
legat prietenii, iar spectatorii Mulţumim Federatiei Române 
au avut ocazia să-i de Tenis pentru tot sprijinul 
urmarească pe micii acordat şi suntem mândri ca 
profesionişti evoluând pe am reuşit să organizăm un 
teren, să-şi susţină favoriţii, astfel de turneu în Chitila. 
dar şi să descopere Acesta a fost primul pas, 
frumuseţea acestui sport şi obiectivul nostru fiind de a 
beneficiile lui. “Tenisul este face cât mai cunoscută Baza 
un sport ideal pentru copii. Pe Sportivă din Chitila şi de a 
lângă faptul că este un sport organiza turnee de mai mare 
care presupune multă mişcare anvergură şi pentru seniori. 
şi, implicit, multă sănătate, Începem deja să atragem 
tenisul este şi un joc de sponsori pentru aceste 
strategie, o şcoală de viaţă competiţii şi ne dorim ca Baza 
care îi învaţă pe cei mici să se Sportivă să devină locul 
adapteze la adversar, să pentru o academie de tenis”, a 
respecte regulile jocului şi pe declarat Emilian Oprea, 
ceilalţi jucători, dar şi să-şi Primarul Chitilei. Modul în care 
dezvolte spiritul a fost organizată competiţia a 
competiţional şi să se permis participanţilor să joace 
distreze”, ne-a explicat Herve cu fiecare dintre adversari, 
Madramany, arbitrul principal ceea ce a făcut ca întregul 
al Cupei Oraşului Chitila. turneu să fie unul extrem de 

interesant şi solicitant.  
Jucătorii au venit de la diverse 

Categoria Baie i:
1. Rareş Mandu - 3 victorii
2. Rareş Patrascu – 2 victorii
3. Dragoş Moale  – 1 victorie
4. Andrei Perlitz  – 0 victorii
Au mai participat: Mădălin Dascălu şi 
David Apostol.

ţ

Categoria Fete:
1. Andreea Stănescu - 5 victorii
2. Iuliana Olteanu - 4 victorii
3. Cristina Lamer -2 victorii
4. Nicoleta Bajescu – 2 victorii
5. Oana Maier -1 victorie
6. Alexandra Staiculescu – 1 victorie

În seara zilei de 7 martie, mămicile şi copiii din Chitila sunt 
invitaţii de onoare ai Casei de Cultură “Tudor Arghezi” din 
oraş: Primăria Chitila le dăruieşte de Mărţişor un cadou 
cultural: piesa de teatru “Lampa lui Aladin”. Evenimentul va 
începe la orele 18:00, iar   intrarea în sală se va realiza pe 
bază de invitaţie. 
Trupa de teatru “Prichindeii” a pregătit o seară de neuitat şi 
o atmosferă plină de voie bună. Actorii vor pune în scenă 
povestea lui Aladin şi a lămpii fermecate în stilul cu care ne-
au obişnuit deja, cu replici amuzante şi interacţiunea 
permanentă cu publicul spectator. 

pierzi. fost ideea părinţilor mei, dar apoi Andreea Stănescu, 11 ani, Care este visul tău în tenis şi ce 
Ce planuri de viitor ai? a început să îmi placă foarte mult. Bucureşti- Locul I –categoria le-ai transmite copiilor care vor 
Visul meu e sa ajung să joc la Faţă de alte sporturi, tenisul este Fete să înveţe să joace tenis?
Roland-Garros şi la Doha, în Arabia unul fără agresivitate. Însă îmi De ce îţi place să joci tenis? Îmi doresc să ajung printre primii 
Saudită. Am şi un idol: Roger plac şi alte sporturi: merg la înot şi Imi place tenisul pentru că este un zece la nivel mondial. Modelul meu 
Federeer şi vreau să joc tenis în la schi, însă în tenis îmi doresc să sport al minţii şi al corpului, este este Rafael Nadal. Iar copiiilor care 
continuare pentru că deja tenisul fac performanţă în continuare.  sportul alb, iar practicarea lui mă vor să înceapă să joace tenis, le-aş 
pentru mine este un stil de viaţă, Cum ţi s-a părut turneul Cupa ajută să-mi controlez emoţiile, să spune că dacă vor să facă 
nu un simplu sport. Oraşului Chitila?învăţ multe lucruri noi şi să-mi fac performanţă, e nevoie să fie 

A fost o competiţie medie ca prieteni. serioşi la antrenamente, să 
dificultate din punctul meu de Ce a însemnat această execute corect loviturile şi să aibă 
vedere. M-am bucurat că am avut competiţie pentru tine ? multă ambiţie. 
ocazia să joc cu fiecare adversar în A fost un turneu frumos, am avut 
parte şi provocările au fost mai parte în finală de o  parteneră 
multe, pentru că nu s-a mers pe bună şi am descoperit în ea o 
sistemul eliminărilor. prietenă. Punctele mele forte, care 
De ce crezi ca ai reuşit să m-au ajutat să câştig locul I au 
câştigi Locul I?fost reverul şi serviciul, dar şi 
Pe tot parcursul turneului, am ambiţia mea şi dorinţa de a fi 
lovit corect, serviciul a avut efect mereu mai bună. 
şi totul a mers foarte bine. Şi am Ai participat şi la alte turnee ?
avut un motiv în plus să câştig. Azi Da, merg des la concursuri, unele Rareş Mandu, 10 ani, Chiajna- 
este aniversareaa bunicii mele şi i-le finalizez cu victorii, altele nu. Locul I – categoria Băieţi
am promis că o să iau cupa de ziua Dar în viaţă nu trebuie să ştii doar Cum ai ajuns să joci tenis?
ei. O să fie foarte mândră de mine!să câştigi. Trebuie să accepţi şi să Joc  tenis de la 7 ani. La început, a 

Turneu de tenis în Chitila 

Special pentru mămici şi copii

Turneul de tenis organizat în Chitila a pus oraşul nostru pe harta oraşelor importante 

din punct de vedere al competiţiilor sportive, iar Baza Sportivă din oraş începe să atragă 

tot mai mult atenţia pasionaţilor de sport.

Primăria Chitila vă invită la teatru pentru a sărbători într-un mod aparte venirea 

primăverii: rezervaţi-vă seara de 7 martie pentru un eveniment cultural alături de cei 

mici!

Andreea

Stănescu

11 ani Rareş

 Mandu

10 ani

Marţi, 22 februarie, a 
avut loc festivitatea de 

premiere a fetelor, iar 
pe 24 februarie au fost 

acordate premiile 
pentru băieţi. Primarul 

Emilian Oprea a fost 
cel care a înmânat 

jucătorilor diplomele şi 
cupele turneului. Iată 
clasamentul Cupei de 

Tenis de Câmp a 
Oraşului Chitila

Au început înscrierile în clasa întâi
În perioada 03.03 – 1. cerere, cu precizarea domiciliului stabil;
30.04 se primesc 2. copii după certificatul de naştere al copilului şi după 
dosare de înscriere cărţile de identitate ale ambilor părinţi;
pentru clasa I. 3. fişa medicală şcolară (de la medicul de familie).
Acestea se depun la Inspectoratul Şcolar Ilfov nu a comunicat încă perioada de 
şcolile la care sunt înscriere la grădiniţă, dar înscrierile încep cu reînscrierea 
arondaţi solicitanţii preşcolarilor care frecventează deja grădiniţele, prioritate 
conform având copiii de grupă mare şi mare pregătitoare. Abia după 
domiciliului. aceea, în limita locurilor disponibile (100 la Grădiniţa 
Dosarele (cu şină) „Prichindel” – din Cartier, 75 la grădiniţa de pe lângă Şcoala „Ion 
cuprind: Olteanu”), se pot înscrie şi alţi copii, cu condiţia să fi împlinit  3 

ani.
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Primăriei Chitila care, în 
colaborare cu Federaţia 
Română de Tenis, a pus 
bazele desfăşurării acestui 
turneu la Baza Sportivă din 
Cartierul CFR. Turneul a fost 
unul de categoria a II-a şi face 
parte din calendarul naţional 
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Fructe şi legume mai
de casă: aproape 

Piaţa Chitila

Performanţă în karate

Primele succese la olimpiadele şcolare

O legumă pe zi: ceapa
Se crede că ceapa provine din regiunile de 
stepă din Asia Centrală, probabil teritoriul 
Afganistanului de azi. Una din cele mai vechi 
plante de cultură,  ceapa era cultivată ca 
plantă medicinală, condiment şi ca legumă. 
Nici astăzi ceapa nu lipseşte de la mesele 
noastre, iar cei care o consumă regulat, în 
special în stare crudă, sunt oameni sănătoşi, 
plini de energie, de care gripa şi bolile 
infecţionase se ating foarte rar.Secretele 
sale sunt conţinutul bogat în nutrienţi 
precum: vitamina A, B, C, calciu, fosfor, 
potasiu, carbohidraţi, proteine şi calorii.

-diminuarea nivelul 
de glucoză din 

sânge
-scăderea 

colesterolului şi a 
hipertensiunii 

arteriale
-prevenirea 

aterosclerozei şi a 
bolilor de inima 

-reducerea riscului 
de atac de cord sau 

accident vascular 
cerebral, precum şi 
de cancer de colon

-reducerea de 
severitatea 

simptomelor 
asociate cu boli 

inflamatorii
-tratarea lipsei de 

apetit, a răcelii, 
gripei, astmului și 

bronșitei. 

Constantin Andrei este cel care, în 2008, punea bazele clubului de karate Phoenyx Sunrise, alături de fiica sa, Daniela şi instructorii Cristian Popa, Daniel 
Anghel şi Brighitte Wolff. Totul a pornit de la antrenamentele de karate pe care Constantin Andrei le-a făcut în cadrul meseriei sale la Ministerul de 
Externe, iar pasiunea s-a transmis şi fiicelor sale, Daniela fiind deja, la numai 18 ani, instructoare de karate la Federaţia Română de Karate WKC, cu un 
palmares de peste 100 de medalii câştigate la nivel naţional şi internaţional. La 17 ani, Daniela 
Andrei a câştigat titlul de campionaă mondială la Campionatul Modial  din Brazilia, iar doi dintre 
elevii pe care i-a instruit au primit medalii de campion şi vicecampion în cadrul aceleiaşi competiţii. 
“Acest sport m-a prins ca un microb. Mi-a adus nenumărate satisfacţii şi m-a învăţat să am 
încredere în mine, să interacţionez cu ceilalţi, să descopăr valorile vieţii şi să trăiesc experienţe 
unice”, ne-a povestit Daniela Andrei. Acum se axează pe formarea altor copii, dar nu renunţă la 
competiţii. Modelul său este Marele Maestru Morio Higaona, conducătorul şcolii internaţionale de 
karate stil Goju Ryu. “Vreau să fac şi cursurile necesare pentru a deveni antrenor, iar visul meu 
este să am o sală care să îndeplinească toate condiţile pentru a-i învăţa pe copii acest sport », a 
adăugat Daniela. 
In prezent, cursurile de karate au loc la Şcoala Nr.1 din Chitila. Aici vin să se antreneze în jur de 50 
de elevi, cu vârste cuprinse între 4 şi 37 de ani, majoritatea chitileni. Iar rezultatele lor sunt 
impresionante. Oriunde participă se întorc cu premii, cum este cazul şi celei mai recente competiţii- 
Cupa Prieteniei din Bucureşti, unde au câştigat locul I la două probe distincte, cu 13 medalii de aur, 
13 de argint şi 11 de bronz. “Deşi este un club nou, Phoenyx Sunrise se diferenţiază prin metodele 
de antrenament şi calitatea instructorilor, iar elevii noştri au performanţe incredibile. Din păcate, 
totul se realizează cu foarte multe sacrificii, în primul rând de ordin financiar, doarece participarea 
la concursuri, în special la cele internaţionale, este una foarte costisitoare şi uneori părinţii sunt 
nevoiţi să facă împrumuturi bancare pentru a susţine talentul copiilor lor. Sperăm ca rezultatele 
extrem de bune pe care le avem să atragă şi atenţia sposorilor pentru ca elevii noştri să aibă 
posibilitatea să se afirme şi să se dezvolte”, a explicat Constantin Andrei. Le urăm succes 
karatiştilor de la Phoenyx Sunrise atât la competiţiile interne, cât şi la cele externe pentru care se 
pregătesc anul acesta : Campionatul European din Ungaria şi Cupa Campionilor Europeni de la Cluj.  « Pun mult suflet în antrenamentele pe care le fac la 
club. Le insuflu celorlalţi încredere în ei şi îi încurajez atât atunci când câştigă, cât şi atunci când pierd. Motto-ul meu este: învaţă din greşelile celorlalţi, 
viaţa e prea scurtă pentru a le face tu însuţi pe toate » , Daniela Andrei.   

Olimpiadele şcolare sunt în plină desfăşurare. S-au derulat deja excepţie, s-a clasat pe primul loc la faza judeţeană a olimpiadei, cu un 
fazele judeţene la câteva specialităţi. Satisfacţii mari ne-au adus fizica, punctaj care îi permite să acceadă, pentru a treia oară consecutiv, în 
chimia şi limba română, unde s-a  reuşit calificarea la etapa naţională etapa naţională, care se va desfăşura la Ploieşti. În afara succesului 
prin mai mulţi elevi. obţinut prin intermediul lui Andrei, prof. Ioan Gheorghişor a mai obţinut 

La fizică, Andrei Nenciu, elev pregătit de prof. Mariana Leafă, a un rezultat notabil prin eleva Ana Răduţ (clasa a VII-a A) – premiul al 
obţinut calificarea la etapa naţională, ce s-a desfăşurat zilele trecute la treilea la etapa judeţeană, unde s-au mai obţinut şi două menţiuni prin 
Arad. Elevii profesoarei Leafă au dobândit şi alte frumoase succese. elevele Alexandra Nae (clasa a VII-a E) şi Georgiana Bălan (clasa  a 
Victor Dumitru, Irina Toader şi Bogdan Anghel, elevi în clasa a VIII-a, VIII-a B), rod al muncii tinerei profesoare Livia Mătasă. 
au ocupat primele locuri, în această ordine, la faza judeţeană, primul De asemenea, la Concursul Interdisciplinar „± Poezie”, faza 
dintre ei participând şi la etapa finală. Un premiu I la faza judeţeană a judeţeană, elevul Constantin Mihai, din clasa a VI-a A, pregătit de 
obţinut şi elevul Constantin Mihai, din clasa a VI-a A. profesorii Vasilica Duminică - la limba română- şi Ilie Duţu-Pîrvu - la 

La chimie, cel care ne-a adus satisfacţii deosebite a fost elevul matematică, a obţinut premiul I şi, implicit, calificarea pentru etapa 
Bogdan Anghel, din clasa a VIII-a C, care a obţinut calificarea pentru naţională.
etapa republicană, desfăşurată de curând la Timişoara. De pregătirea            Suntem convinşi că şi în lunile următoare vor mai fi rezultate 
acestuia s-a ocupat prof. Rădiţa Mincu. foarte bune  pe care de-abia aşteptăm să le consemnăm.

La limba şi literatura română, Andrei Nenciu, un elev de 

Elevii clubului Phoenyx Sunrise din Chitila câştigă premii 
după premii, urmându-şi pasiunea pentru acest sport cu 
multe sacrificii. 

Din acest an, la Primăria solicitat anterior întâmpinarea persoanelor degrabă căsătoria decât 
Chitila se poate realiza desfacerea căsătoriei unei care doresc să divorţeze, desfacerea ei, anul 2011 
desfacerea căsătoriilor alte autorităţi. Taxa facilitând întregul proces vine şi cu o veste bună 
prin divorţ pe cale pentru divorţ este de 100 al desfacerii căsătoriei. pentru cei care doresc să 
administrativă, potrivit de lei pentru depunerea Însă divorţul administrativ se căsătorească civil: 
Hotărârii Consiliului Local cererii de desfacere a nu implică realizarea Starea Civilă Chitila va 
Chitila nr.14/15.02.2011. căsătoriei şi de 200 de lei partajului, acesta putând fi continua să oficieze 
Condiţiile pentru această pentru eliberarea făcut doar la tribunal. căsătorii în zilele 
metodă de desfacere a certificatului de divorţ. Iar Întregul conţinut al nelucrătoare, taxa fiind de 
căsătoriei sunt ca soţii să pentru eliberarea Hotărârii de Consiliu poate 100 de lei. Pentru 
nu aibă copii minori din duplicatelor certificatului fi găsit pe site-ul căsătoriile oficiate în zilele 
căsătoria respectivă sau de divorţ, taxa care se www.primariachitila.ro. lucrătoare, nu se percep 
adoptaţi, să nu fie puşi sub percepe este de 75 de lei. Şi pentru că Primăria taxe. 
interdicţie şi să nu fi Această metodă vine în Chitila încurajază mai 

Divorţul administrativ
Anul 2011 vine cu o noutate privind serviciile pe care le poate oferi Primăria Chitila: 
desfacerea căsătoriei prin divorţ administrativ. 
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Fructe şi legume mai
de casă: aproape 

Piaţa Chitila

Performanţă în karate

Primele succese la olimpiadele şcolare

O legumă pe zi: ceapa
Se crede că ceapa provine din regiunile de 
stepă din Asia Centrală, probabil teritoriul 
Afganistanului de azi. Una din cele mai vechi 
plante de cultură,  ceapa era cultivată ca 
plantă medicinală, condiment şi ca legumă. 
Nici astăzi ceapa nu lipseşte de la mesele 
noastre, iar cei care o consumă regulat, în 
special în stare crudă, sunt oameni sănătoşi, 
plini de energie, de care gripa şi bolile 
infecţionase se ating foarte rar.Secretele 
sale sunt conţinutul bogat în nutrienţi 
precum: vitamina A, B, C, calciu, fosfor, 
potasiu, carbohidraţi, proteine şi calorii.

-diminuarea nivelul 
de glucoză din 

sânge
-scăderea 

colesterolului şi a 
hipertensiunii 

arteriale
-prevenirea 

aterosclerozei şi a 
bolilor de inima 

-reducerea riscului 
de atac de cord sau 

accident vascular 
cerebral, precum şi 
de cancer de colon

-reducerea de 
severitatea 

simptomelor 
asociate cu boli 

inflamatorii
-tratarea lipsei de 

apetit, a răcelii, 
gripei, astmului și 

bronșitei. 

Constantin Andrei este cel care, în 2008, punea bazele clubului de karate Phoenyx Sunrise, alături de fiica sa, Daniela şi instructorii Cristian Popa, Daniel 
Anghel şi Brighitte Wolff. Totul a pornit de la antrenamentele de karate pe care Constantin Andrei le-a făcut în cadrul meseriei sale la Ministerul de 
Externe, iar pasiunea s-a transmis şi fiicelor sale, Daniela fiind deja, la numai 18 ani, instructoare de karate la Federaţia Română de Karate WKC, cu un 
palmares de peste 100 de medalii câştigate la nivel naţional şi internaţional. La 17 ani, Daniela 
Andrei a câştigat titlul de campionaă mondială la Campionatul Modial  din Brazilia, iar doi dintre 
elevii pe care i-a instruit au primit medalii de campion şi vicecampion în cadrul aceleiaşi competiţii. 
“Acest sport m-a prins ca un microb. Mi-a adus nenumărate satisfacţii şi m-a învăţat să am 
încredere în mine, să interacţionez cu ceilalţi, să descopăr valorile vieţii şi să trăiesc experienţe 
unice”, ne-a povestit Daniela Andrei. Acum se axează pe formarea altor copii, dar nu renunţă la 
competiţii. Modelul său este Marele Maestru Morio Higaona, conducătorul şcolii internaţionale de 
karate stil Goju Ryu. “Vreau să fac şi cursurile necesare pentru a deveni antrenor, iar visul meu 
este să am o sală care să îndeplinească toate condiţile pentru a-i învăţa pe copii acest sport », a 
adăugat Daniela. 
In prezent, cursurile de karate au loc la Şcoala Nr.1 din Chitila. Aici vin să se antreneze în jur de 50 
de elevi, cu vârste cuprinse între 4 şi 37 de ani, majoritatea chitileni. Iar rezultatele lor sunt 
impresionante. Oriunde participă se întorc cu premii, cum este cazul şi celei mai recente competiţii- 
Cupa Prieteniei din Bucureşti, unde au câştigat locul I la două probe distincte, cu 13 medalii de aur, 
13 de argint şi 11 de bronz. “Deşi este un club nou, Phoenyx Sunrise se diferenţiază prin metodele 
de antrenament şi calitatea instructorilor, iar elevii noştri au performanţe incredibile. Din păcate, 
totul se realizează cu foarte multe sacrificii, în primul rând de ordin financiar, doarece participarea 
la concursuri, în special la cele internaţionale, este una foarte costisitoare şi uneori părinţii sunt 
nevoiţi să facă împrumuturi bancare pentru a susţine talentul copiilor lor. Sperăm ca rezultatele 
extrem de bune pe care le avem să atragă şi atenţia sposorilor pentru ca elevii noştri să aibă 
posibilitatea să se afirme şi să se dezvolte”, a explicat Constantin Andrei. Le urăm succes 
karatiştilor de la Phoenyx Sunrise atât la competiţiile interne, cât şi la cele externe pentru care se 
pregătesc anul acesta : Campionatul European din Ungaria şi Cupa Campionilor Europeni de la Cluj.  « Pun mult suflet în antrenamentele pe care le fac la 
club. Le insuflu celorlalţi încredere în ei şi îi încurajez atât atunci când câştigă, cât şi atunci când pierd. Motto-ul meu este: învaţă din greşelile celorlalţi, 
viaţa e prea scurtă pentru a le face tu însuţi pe toate » , Daniela Andrei.   

Olimpiadele şcolare sunt în plină desfăşurare. S-au derulat deja excepţie, s-a clasat pe primul loc la faza judeţeană a olimpiadei, cu un 
fazele judeţene la câteva specialităţi. Satisfacţii mari ne-au adus fizica, punctaj care îi permite să acceadă, pentru a treia oară consecutiv, în 
chimia şi limba română, unde s-a  reuşit calificarea la etapa naţională etapa naţională, care se va desfăşura la Ploieşti. În afara succesului 
prin mai mulţi elevi. obţinut prin intermediul lui Andrei, prof. Ioan Gheorghişor a mai obţinut 

La fizică, Andrei Nenciu, elev pregătit de prof. Mariana Leafă, a un rezultat notabil prin eleva Ana Răduţ (clasa a VII-a A) – premiul al 
obţinut calificarea la etapa naţională, ce s-a desfăşurat zilele trecute la treilea la etapa judeţeană, unde s-au mai obţinut şi două menţiuni prin 
Arad. Elevii profesoarei Leafă au dobândit şi alte frumoase succese. elevele Alexandra Nae (clasa a VII-a E) şi Georgiana Bălan (clasa  a 
Victor Dumitru, Irina Toader şi Bogdan Anghel, elevi în clasa a VIII-a, VIII-a B), rod al muncii tinerei profesoare Livia Mătasă. 
au ocupat primele locuri, în această ordine, la faza judeţeană, primul De asemenea, la Concursul Interdisciplinar „± Poezie”, faza 
dintre ei participând şi la etapa finală. Un premiu I la faza judeţeană a judeţeană, elevul Constantin Mihai, din clasa a VI-a A, pregătit de 
obţinut şi elevul Constantin Mihai, din clasa a VI-a A. profesorii Vasilica Duminică - la limba română- şi Ilie Duţu-Pîrvu - la 

La chimie, cel care ne-a adus satisfacţii deosebite a fost elevul matematică, a obţinut premiul I şi, implicit, calificarea pentru etapa 
Bogdan Anghel, din clasa a VIII-a C, care a obţinut calificarea pentru naţională.
etapa republicană, desfăşurată de curând la Timişoara. De pregătirea            Suntem convinşi că şi în lunile următoare vor mai fi rezultate 
acestuia s-a ocupat prof. Rădiţa Mincu. foarte bune  pe care de-abia aşteptăm să le consemnăm.

La limba şi literatura română, Andrei Nenciu, un elev de 
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metodă de desfacere a certificatului de divorţ. Iar Întregul conţinut al nelucrătoare, taxa fiind de 
căsătoriei sunt ca soţii să pentru eliberarea Hotărârii de Consiliu poate 100 de lei. Pentru 
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Cu o colecţie personală pun întrebări atunci când nu ştiam 
impresionantă de peste 1000 de ceva şi mi-a plăcut să citesc pentru 
cărţi, Alexandru Puchiu ne-a a mă dezvolta. Iar cititul m-a ajutat 
povestit cum a ajuns să adune atât mult în viaţaă pentru că mi-a dat 
de multe opere literare:” Am posibilitatea să vorbesc cu oricine 
început să citesc în copilărie, din pe teme diverse. Cultura generală 
proprie iniţiativă. Atunci nu existau îţi oferă această şansă, de a vorbi 
multe mijloace de informare, iar la orice nivel cu oamenii din jur, de 
cărţile erau o sursă preţioasă de a câştiga respectul, de a socializa 
cunoştinţe noi. Citeam tot ce şi de a progresa”, ne-a explicat 
prindeam şi pe unde mergeam Alexandru Puchiu. 
cumpăram câte-o carte”, ne-a spus Sfatul său pentru copii este să 
d-l Puchiu. Din colecţia sa, peste descopere plăcerea de a citi pentru 
200 de cărţi urmează să le doneze că orice carte înseamnă o 
bibliotecii şcolii din Chitila, în deschidere faţă de lumea care ne 
speranţa că astfel va transmite şi înconjoară, iar pentru părinţi să 
copiiilor din Chitila plăcerea de a citească la rândul lor, pentru a le 
citi. D-l Puchiu nu are autori oferi un exemplu pozitiv copiiilor. 
preferaţi. Crede că din orice carte ai “Probabil că viitorul va fi al cărţilor 
ceva de învăţat pentru că o carte electronice, deşi, dacă ne uităm la 
îţi deschide noi universuri, te ajută cultura din Occident, care ne arată 
să descoperi lumea, să o înţelegi cum vom evolua şi noi, vom vedea 
mai bine, să îţi îmbogăţeşti că obiceiul cititului şi al mersului la 
cunoştinţele şi, în final, să devii un bibliotecă chiar şi în oraşele mici 
om mai bun.  “Întotdeauna mi-am este unul încă actual. Chiar dacă 
dorit să ştiu cât mai multe, să există multe mijloace de informare, 
cunosc cât mai mult în domeniul cărţile vor fi mereu un aliat al 
meu de specialitate, dar şi în alte cunoaşterii”, a adăugat d-l Puchiu. 
domenii. Nu mi-a fost ruşine să 

Noua ediţie a Dicţionarului 2, apărută în 2005. religia. Tot în Dicţionarul explicativ DEX-ul, cea mai bine vândută carte 
explicativ al limbii române Noua ediţie a DEX-ului include al limbii române se găsesc noţiuni din România, apărută sub egida 
reprezintă punerea de acord a termenii înregistraţi în DOOM 2, din literatura populară, Institutului de Lingvistică “Iorgu 
ediţiei anterioare a DEX-ului, precum şi definiţiile acelor  termeni regionalisme şi  arhaisme. Sunt Iordan –Al. Rosetti” al Academiei 
publicată la Editura Univers care aparţin unor domenii de redate, de asemenea, locuţiuni şi Române, cuprinde peste 7000 de 
Enciclopedic, Bucureşti, 1996, cu actualitate şi de mare interes , cum expresii, dacă prezenţa acestora articole noi faţă de ediţia 
normele ortografice, ortoepice şi de ar fi informatica, finanţele, este necesară pentru tratarea unui anterioară. 

medicina, dreptul, mass-media sau cuvânt.                  Prof. Ioan Gheorghişor punctuaţie din ediţia a II-a a DOOM 

Din pasiune pentru cunoaştere
A citi înseamnă mai mult decât a parcurge texte, înseamnă o atitudine faţă de viaţă. Acesta 
este şi principiul d-lui Alexandru Puchiu, inginer mecanic în vârstă de 65 de ani, din Chitila, 
care pregăteşte pentru biblioteca şcolii o donaţie valoroasă de cărţi.

Banatului) Banatului-langa ZONA UTREC: ZONA Casa de 
RIK (Sos. Banatului) Farmacie)SAHAND COMPANY Cultura:

ZONA DEAL:2000 (cuptorul de DOBREXIM (str. 
paine) SIAG (Sos. Banatului)ZONA GARA: Sperantei)
ELECTRO VALENTINO VESELIE (Sos. MILENIUM () EXICOM (Sos. Banatului 
(Sos. Banatului, nr. 2- Banatului)ADEVARUL HOLDING -langa Farmacie)
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MAGAZINE CARE VAND BILETE R.A.T.B. IN CHITILA
Va prezentam mai jos societatile comerciale care vand bilete R.A.T.B. in Chitila. 
La sediul tuturor acestor magazine sunt puse la vedere afise care mentioneaza acest
lucru, precum si programul liniei 422 de pe raza localitatii noastre.

EDIŢIA A  II-A, REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ, A DEX-ULUI
Limba ce-o vorbim


