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Premii mondiale pentru copiii chitileni!

Dragii mei,
Ziua Internațională a Copilului este o zi specială 
pentru noi toți, pentru că bucuria și bogăția noastră 
cea mai mare o reprezintă copiii. Ei sunt viitorul 
fiecărei familii și viitorul comunității noastre și lor 
trebuie să le oferim dragostea, atenția şi aprecierea 
noastră. Copilăria trezeşte în sufletul nostru 
melancolie, dar ne face să ne și gândim cât de mult 
au contat acei ani în modul în care am devenit 
adulții de astăzi. Tocmai de aceea este datoria 
noastră să facem tot ce putem pentru a oferi celor 
mici o copilărie fericită, lipsită de griji. Noi toți din 
Primăria Chitila, cadre didactice, părinți, trebuie să  
să oferim copiilor tot ce este mai bun pentru ei, căci 

veste foarte bună pentru chitileni: două dintre cele 
cinci premii puse în joc în cadrul Concursului Mon-

dial de Inovare, Design și Proiectare ,,Craft 2021 - Design 
Thinking Hackathon” au fost câștigate de copii din Chiti-
la, componenți ai echipelor reprezentante ale României. 
Astfel, echipa „Green Human Generation” a câștigat 
Premiul ,,Presentation and Pitch”, iar echipa „Revolu-
tionary Kids” și-a adjudecat Premiul ,,Design Thinking”. 
Ca urmare a evoluției de excepție din cadrul acestui 
concurs, cele două echipe au primit invitația din partea 
oficialului GIFT, Jake Mendelssohn, să participe, alături 
de mari inventatori 
din întreaga lume, 
la Conferința Mon-
dială Global Inova-
tion Field Trip, care 
se desfășoară în 
Statele Unite ale 
Americii, în luna 
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INTERVIU

ȘCOALĂ

Un dialog cu profesorul 
de istorie Dragoș 
Ghinea, despre semnifi-
cațiile zilei de 10 mai, 
Ziua Regalității, prima 
Zi Națională a 
românilor.  

Lucrările la noua școală 
primară și gimnazială 
avansează cu rapidi-
tate. 
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PRĂJITURI
Descoperă savuroasele 
tradiții dulci „prăjitur-
ite” de o mămică din 
Chitila.
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BISERICĂ
Primăria va reface 
accesul și pesiagistica 
pentru noua biserică 
din Cartier.
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ARGHEZI
Legătura lui Tudor 
Arghezi cu orașul nostru 
și versurile sale puțin 
știute, inspirate de peisa-
jul chitilean. 

Micii campioni chitileni ai 
artelor marțiale au cucerit 10 
medalii la Campionatul 
Național de Karate WUKF 
+13 ani, de la Brașov.
Aproape 400 sportivi din 53 
de cluburi membre FRK 
WUKF, 116 echipe, 76 de 
antrenori și 28 de arbitri au 
luat startul la acest eveni-
ment. Cei 8 karateka din lotul 
Clubului Sportiv Chitila au 
cucerit 4 medalii de aur, 3 de 
argint și 2 de bronz iar echipa 
de Kumite fete 16-17 ani 
formată din Oana Sauciuc, 
Ioana Savu și Antonia Șerban 
a ocupat locul II cu trei med-
alii de argint câștigate. Vom 
reveni cu detalii. Felicitări 
campionilor C. S. Chitila! 

La mulți ani, copilărie!
oferindu-le condiții bune să crească și să se 
dezvolte, ne pregătim viitorul.
La mulți ani dragi copii, vă doresc să fiţi sănătoşi, să 
vă bucuraţi şi să creşteţi frumos, iar copilăria să vă 
fie numai zâmbet!

Emilian Oprea
Primarul Orașului Chitila

iulie 2021.
Reprezentantele României sunt alcătuite din copii chitile-
ni cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani și sunt coordonate de 
Cristiana Carmen Cazacu, cadru didactic în cadrul 
Universității Politehnica București și de Natalia Rotaru, 
învățătoare la Școala Gimnazială ,,Profesor Ion Vișoiu”, 
Chitila. Aplauze și felicitări pentru „campionii modiali” ai 
inventicii. Revolutionary Kids: Mihai Patraulescu, Ștefan 
Micu, Alexandru Mardare, David Dumitra, David 
Cazacu; Green 
Human Genera-
tion: Ștefan 
Popescu, Ioana 
Cojocaru, Vlad 
Cojocaru, Bianca 
Ghițulescu, Denisa 
Procopie, Florenti-
na Breșug, Narcis 
Robert Bucur!

10 MEDALII
la Naționalele de karate

ȘCOALA PRIMARĂ
“ION OLTEANU” 

89 elevi

ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI
GIMNAZIALĂ 

684 locuri elevi
AFLATĂ ÎN CONSTRUCȚIE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“PROF. ION VIȘOIU” 
423 elevi în învățământul primar
503 elevi în învățământul gimnazial

ȘCOALA PRIMARĂ
“ELEONORA ILIESCU” 

110 elevi

ȘCOALA PRIMARĂ
“ION OLTEANU” 

89 elevi

ELEVI
1.176

Începuturile învățămân-
tului chitilean datează 
din 1906, când marele 
istoric român vasile 
pârvan devine primul 

învăţător al copiilor 
din chitila şi ţine 
cursuri într-o încăpere 
improvizată a unui 
conac din strada cast-
anilor. Prima școală 
din chitila - care avea 
două săli de clasă şi 
locuința pentru direc-
tor - a fost ridicată în 
1908 cu sprijinul săte-
nilor și cu banii lui ion 
olteanu, cel care a 
construit și biserica și 
primăria.

CHITILA AZI
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De vorbă cu primarul tău

Copiii, o preocupare constantă pentru Chitila

Dragi concetățeni, 

Al vostru, 
Emilian Oprea

e-a lungul timpului, în 
funcție de veniturile pe care 
le-am avut la dispoziție, am 

reabilitat structurile de grădinițe și 
școli, astfel încât, în ultimii ani, după 
cum au arătat-o și rezultatele finale 
ale implicării noastre, am început să 
construim infrastructură nouă, 
întrucât infrastructura veche 
existentă devenise neconformă stan-
dardelor actuale și necesita 
consolidări. Urmând această direcție 
a lucrurilor, am gândit proiecte 
pentru structuri noi, găsind această 
inițiativă ca fiind cea mai potrivită 
abordare în raport cu situația 
curentă. 
Acum 4 ani am inaugurat cu mare 
bucurie Grădinița Eco, o grădiniță 
frumoasă, modernă, realizată 
conform standardelor actuale, unde 
copiii se simt excelent și beneficiază 
de toate condițiile specifice vârstei 
preșcolare, pentru un echilibru 
educațional și de confort pe care l-am 
vizat. Odată cu finalizarea lucrărilor 
la noua grădiniță din intrarea 
Căminului, avem în vedere atât 
mutarea grădiniței din colonie, 
aceasta nemaicorespunzând 
cerințelor actuale pe care dorim să le 
implementăm în infrastructura prez-
entă a Chitilei, cât și extinderea 
grădiniței din cartierul Regina 
Maria, în dorința asigurării unui 
spațiu necesar, plăcut și modern 
celor mici.
La nivelul școlilor, le-am reabilitat  
pe cele vechi (cazul Școlii "Ion Oltea-
nu") și acum se lucrează la Școala 
Rudeni. Va urma în acest an și Școala 

"Ion Vișoiu", pentru care vom începe 
procedura de licitații, școală al cărei 
proiect de reabilitare include suprae-
tajarea pe cele 3 corpuri - peste sala 
de sport, corpul din Victoriei și cel 
din Strada Păcii. Nu în ultimul rând 
vreau să amintesc aici școala pe care 
o construim în Cartier Tineretului I, 
pe fonduri europene, cu o investiție 
de 7 milioane de euro, o construcție 
care va fi o mândrie pentru cetățenii 
orașului cu cele mai bune condiții 
pentru copii. 
Așadar, la capitolul infrastructurii, 
vom sta foarte bine la sfârșitul aces-
tui an, având deja aceste 3 noi struc-
turi inaugurate. În plus, venim și în 
ajutorul părinților cu copii mici,  
până la finele anului inaugurând și 
creșa. Aceasta este  o preocupare mai 
veche de-a noastră de a asigura 
părinților cu copii mici un serviciu 
complex și un cadru sigur unde să îi 
lase pe cei mici, atunci când timpul 
nu le permite să îi supravegheze. 
   Cum educația eficientă cu rezultate 
notabile pentru generațiile prezente 
este cea adaptată la timpurile 
actuale, plănuim să venim în susține-
rea cadrelor didactice și să derulăm 
proiecte educaționale prin colaborări 
cu ONG-uri pe care primăria deja 
le-a contactat. Avem în vedere, de 
asemenea, un proiect depus spre 
finanțare nerambursabilă, finanțat 
prin Programul Operațional Com-
petitivitate POC (2014-2020), în 
cadrul  Axei prioritare Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor (TIC) 
pentru o economie digitală competi-
tivă, Componenta 1: Acțiunea 2.3.3. 

apel 2, Operațiunea: Îmbunătățirea 
conținutului digital și a infrastructu-
rii TIC sistemice în domeniul e-edu-
cație, e-incluziune, e-sănătate și 
e-cultură, pentru achiziționarea a 
822 de tablete pentru elevi, dintre 
care 12 sunt pentru elevi cu dizabil-
ități (Lot nr.1), 76 laptopuri, 31 de 
sisteme desktop cu monitor, 31 de 
table interactive,  30 de sisteme 
All-in-One și 31 de camere web (Lot 
nr.2), iar din lotul nr. 3 vor face parte 
serviciile de realizare a rețelei LAN în 
toate unitățile școlare.
De asemenea, ne preocupa partea de 
activități sportive ale copiilor, 
deoarece acestea facilitează 
creșterea și dezvoltarea armonioasă 
a copiilor, atât din punct de vedere al 
coordonatelor fizice, cât și din 
perspectiva abilităților pe care aceste 
activități sportive le cultivă, 
formează și educă -  avem activități 
la Centrul Sportiv al orașului precum 
baschet, volei, karate, tenis, rugby, 
fotbal, scrimă - și până la sfârșitul 
anului așteptăm și finalizarea 
bazinului de înot. Pe această cale, 
încă o dată, vin în întâmpinarea 
tuturor părinților din Chitila atât cu 
precizarea faptului că toate aceste 
activități sunt gratuite pentru copii, 
cât și cu invitația de a-i ghida pe cei 
mici către cât mai multe asemenea 
preocupări. 
Nici latura culturală dedicată 
copiilor nu am omis-o, așa că am 
decis un proiect frumos pe care l-am 
înaintat CNI-ului care l-a scos la 
licitație acum aproximativ 2 ani, în 
legătură cu modernizarea Casei de 

Cultură din oraș și este un proiect în 
curs de implementare. Ne dorim ca 
până la sfârșitul acestui an Casa de 
Cultură să poată sta la dispoziția 
tuturor copiilor, complet operațion-
ală, ca loc de exprimare culturală a 
acestora. În permanență încercăm să 
formăm în oraș și alte posibilități de 
recreere pentru copii - locuri de 
joacă, pistă de biciclete, parcuri, 
diversitatea jucând un rol important 
în alternarea frecventării acestora de 
către cei mici.
   Copiii de astăzi ne sunt adulții de 
mâine, cei în mâinile cărora vom lăsa, 
dacă știm să le gestionăm traseul 
dezvoltării armonioase, promovarea 
tuturor valorilor, respectarea tuturor 
standardelor și trăirea frumoasă a 
timpurilor lor.

D

veste bună pentru chitileni: 
sfințirea noii biserici din 

cartierul Regina Maria - ale cărei 
lucrări de construcție au fost final-
izate cu ajutorul Primăriei - este pe 
cale de a se înfăptui și în scurt timp 
va începe slujirea în noul lăcaș de 
cult. Pentru aceasta, autoritățile 
locale au lansat în execuție un 
proiect de refacere integrală a spați-
ului din jurul bisericii, precum și de 

realizare a unei intrări noi, lărgite 
complet, redesenată și redimen-
sionată. În acest fel, spațiile din jur 
vor beneficia de o nouă perspectivă 
arhitecturală, construcția bisericii 
căpătând amplitudine și punând în 
valoare înălțimea impresionantă a 
turlelor sale. Astfel, s-au făcut 
ridicările topografice pentru a se 
începe lucrările de refacere a zonei 
de acces, lucrări finanțate de 

O Primărie. Acestea vor include trans-
latarea turnului-clopotință, în care 
se află clopotul și toaca, într-o 
poziție nouă, în apropierea porții - 
ceea ce va deschide perspectiva 
asupra bisericii - precum și mutarea 
pângarului și a spațiului unde se 
aprind lumânări, dar și redesenarea 
și amenajarea spațiilor verzi din 
jurul clădirii principale și finisarea 
cu pavaj a aleilor de acces.

După cum bine știți, importanța acordată, de-a lungul timpului, copiilor noștri, a cunoscut întâietate, atât 
la nivelul educației asigurate în Chitila, cât și din perspectiva tuturor celorlalte paliere necesare unei 

formări individuale armonioase, încă de la o vârstă fragedă. 

Primăria va reface spațiul și intrarea în noua
biserică din Cartier

Înainte de sfințire,
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Orașul se dezvoltă

Noua școală chitileană, la jumătatea execuției 

A

P otrivit Legii 61/1991 (republicată) pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, constituie contravenţie săvârşirea 
oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu 
sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit 
legii penale, să fie considerate infracţiuni:
25. tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor 
prin producerea de zgomote cu orice aparat sau 
obiect ori prin strigăte sau larmă;
26. tulburarea liniştii locatarilor între orele 
22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice 
persoană prin producerea de zgomote, larmă 

Î
n acest moment, aproape 50% 
din construcție se află în faza 

activă a execuției și se lucrează 
concomitent la structura de 
rezistență a celor două corpuri de 

clădire ale școlii și la sala de sport, cu 
respectarea tuturor cerințelor 
tehnice și cu responsabilitatea pe 
care standardele europene o impun. 
Astfel, la corpul C1 al școlii toate 

lucrările de zidărie sunt gata 
și s-a început placarea 
pereților cu structuri ușoare 
de rigips, concomitent cu 
execuția instalațiilor electrice 
(curenți slabi și tari), precum 
și a celor sanitare și termice, 
dar și montajul tâmplăriei de 
aluminiu pe fațadă. La corpul 
C2 se efectuează lucrările de 
zidărie în paralel cu pozarea și 
introducerea instalațiilor 
electrice, termice și sanitare la 
demisol și se pregătește, de 
asemenea, turnarea ultimei 
plăci a structurii, iar la sala de 
sport este gata infrastructura 
și sunt finalizate lucrările de 
zidărie.
Școala, amplasată pe strada 
Nucului, în vecinătatea 
parcului Tineretului din 
cartierul Tineret I, este 
destinată unui număr de 
minimum 648 de elevi și va fi 
dotată cu 24 de săli de clasă și 

utoritățile locale continuă să lucreze 
în ritm accelerat la proiectele aflate în 

execuție, respectând graficele și 
promisiunile făcute comunității orașului 
nostru. Astfel, se află în plin proces de 
modernizare întreg sistemul de canalizare 
menajeră și pluvială din Intrarea Banatului 
nr. 2, care va deveni complet funcțional în 
foarte scurtă vreme. Proiectul, derulat cu 
succes de primărie, înseamnă foarte mult 
pentru cetățenii din zonă prin confortul, 
sistematizarea modernă și facilitățile pe 
care le aduce, iar echipa Primăriei Chitila 
monitorizează permanent situația 
lucrărilor din teren şi este în legătură cu 
constructorii pentru a se asigura de 

calitatea execuției și a reuși finalizarea 
proiectului înainte de termen. Astfel, aici 
s-a executat înlocuirea canalizării menajere 
- lucrările fiind foarte greu de realizat din 
cauza faptului că în zonă sunt foarte multe 
rețele și fundații de beton ale fostei fabrici 
de zahăr - și în aceste zile se lucrează la 
canalizarea pluvială, se montează 
separatorul de hidrocarburi și se refac 
drumurile de acces dintre locuințe. 
Beneficiari ai lucrării sunt locuitorii de pe 
partea stângă a străzii, dar Primăria are în 
lucru un studiu de fezabilitate pentru a 
reîntregi zona din acest punct de vedere, 
destinat și locațiilor care mai au încă 
probleme cu canalizarea menajeră.

cu laboratoare ultramoderne 
de câte 60 mp, va avea sală de 
sport acoperită și teren de 
sport, bibliotecă de 200 mp, 
spațiu multifuncțional pentru 
150 de persoane, after-school, 
sală de mese, bucătărie, 
cabinet medical, locuri de 
joacă, grădină experimentală, 
curte interioară, parcare 
pentru mașini și biciclete, 
grupuri sanitare speciale și 
dotări pentru copiii cu 
dizabilități.
Edilii Chitilei au prevăzut ca 
noua unitate de învățământ - 
a cărei valoare totală a 
investiței este de peste 31 de 
milioane de lei - să satisfacă 
cele mai înalte exigențe în 
materie de confort, siguranță 
și educație, oferind copiilor 
condiții de nivel european și 
sunt convinși că va deveni un 
etalon pentru învățământul 
public românesc.

sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori 
instrument muzical la intensitate mare în localu-
rile sau în sediile persoanelor juridice, în locu-
inţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din 
imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în 
imediată vecinătate a acestora;
27. organizarea de petreceri cu caracter privat şi 
utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de 
natură a tulbură liniştea locuitorilor, în corturi, 
alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în 
perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de 
locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;
De asemenea, potrivit articolului 5 al legii, repe-

Programul lucrărilor de execuție la proiectul finanțat prin fonduri europene al noii școli 
primare și gimnaziale din orașul nostru avansează conform graficului stabilit de 

constructori și autoritățile locale

Canalizare menajeră și pluvială în Intrarea Banatului

Î

POLIŢIA LOCALĂ BULETIN INFORMATIVBULETIN INFORMATIV

tarea contravenţiilor prevăzute mai sus, într-un 
interval de 24 de ore de la constatarea primei 
fapte, se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestar-
ea a 50-100 de ore de activităţi în folosul comu-
nităţii, faptele prevăzute la pct. 25;
b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei sau 
prestarea a 70-120 de ore de activităţi în folosul 
comunităţii, faptele prevăzute la pct. 26;
c) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei sau 
prestarea a 100-150 de ore de activităţi în folosul 
comunităţii, faptele prevăzute la pct. 27.

Ca urmare a măsurilor de relaxare și intrarea într-o realitate cât mai aproape de normalitate, în prezentul material 
informativ, ne dorim să aducem în atenția concetățenilor noștri, următoarele prevederi:
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Poveste de succes

Cozonacul de poveste din inima Chitilei
Nu credeam să mai descopăr pe 
cineva în ziua de azi care să facă 
prăjituri de casă adevărate, cor-
nulețe fragede și cozonaci pufoși 
de ți se topesc în gură, cu savoar-
ea, gustul şi aroma pe care le 
ştiam din copilărie.

ar, surprinzător, am găsit-o, în Chitila, pe 
Renata Rădoi, o mămică dedicată, absol-

ventă a Institutului Bancar Român - pasionată de 
gastronomia dulciurilor naturale şi de reţetele 
vechi de când bunica era fată şi cocea tăvi întregi de 
cozonaci şi prăjituri după care te lingeai pe degete - 
și care a reuşit să demonstreze că până și cele mai 
scumpe prăjiuri din comerț sunt doar niște suro-
gate în comparaţie cu ce poate prepara ea.
Renata are 41 de ani, este căsătorită de 11 ani, e 
mămica a doi băieței superbi - unul 11 ani, iar 
celălalt 9 - are o profesie care a învăţat-o să se 
lupte cu cifrele şi să fie exigentă până la perfecţi-
une cu detaliile, iar drumul ei și al soțului mărtur-
isește că n-a fost de la început uşor şi doar o 
dorinţă enormă de a-şi atinge propriul ideal i-a 

ajutat să treacă peste dificultăţi ce păreau, atunci, 
imposibil de depăşit.
„În anul 2009 m-am căsătorit, iar la începutul 
anului 2010 a venit pe lume primul băiețel, pe 
care pot spune că mi l-am dorit dintotdeauna”. 
Doar că viața a decis ca lucrurile să nu stea atât de 
simplu pentru tânăra mămică. După naștere, 
Renata a primit o veste zguduitoare, aceea că 
băiețelul său avea un diagnostic crunt, despre 
care la început nu știa mare lucru și anume 
Sindromul Down, o deviație genetică. Din acea 
clipă, viața ei s-a răsucit cu 180 de grade, tot ce 
gândise pentru viitor avea să se schimbe radical și 
cei doi soți au fost nevoiți să pornească o luptă pe 
care o continuă și acum. Au urmat luni întregi de 
negare, de lacrimi și de nopți nedormite, însoțite 
de întrebarea chinuitoare, „de ce tocmai mie?”, 
apoi alte luni și ani în care încerca să găsească și 
să se documenteze despre tot ce putea face ca să-l 
ajute: „Primii doi ani au fost drumurile intermin-
abile între casă, spitale, centre de recuperare, 
terapii, care sunt și în prezent, ca mai apoi să 
urmeze grădinița și școala, în prezent fiind elev 
într-o clasă specială unde s-a integrat foarte bine. 
La un an diferență a venit pe lume cel de-al doilea 
băiețel și, la fel, a urmat o perioadă foarte grea 
până l-am ținut prima dată în brațe și mi s-a spus 
că este sănătos. Dacă înainte îmi doream un job 
frumos pentru care muncisem în toți anii de 
școală, viața mi-a oferit în final o slujbă minunată, 
dar la care nu mă gândisem niciodată și anume 
aceea de mamă cu normă întreagă, căci, prin 
prisma întâmplărilor, a trebuit să mă angajez ca 
asistent personal. Acum, la 11 ani, totul a devenit 
pentru noi o normalitate (normalitatea noastră), 
iar cei doi copii reprezintă totul pentru noi”.
Undeva pe acest drum s-a reaprins și pasiunea 
din copilărie a Renatei pentru bucătărie și pentru 
dulciurile sănătoase și adevărate destinate, la 
început, celor doi micuți, apoi prietenilor și 
invitaților lor. „La început mi s-a părut dificil”, 
mărturisește Renata, „trebuia să acorzi foarte 
mult timp cozonacului și mă deruta mult faptul că 
toate ingredientele erau puse „la ochi” cum se 
spune. Primul cozonac l-am făcut practic prin 
telefon, cu indicațiile cumnatei mele și cu ce îmi 
mai aduceam aminte că văzusem tot la ea. Mai 
apoi, încet, încet am început să îmi dozez eu 

D

entru o fetiță din Chitila, lumea are culoarea 
magică a unui sport făcut cu sufletul, care îi 

solicită din plin toate calitățile fizice și psihice și o 
pregătește cu lecții de viață reală: gimnastica artis-
tică. Ariana Georgiana Tamași este sportivă la C.S. 
Dinamo și este antrenată de soții Lăcrămioara și 
Cristian Moldovan. Iubește acest sport care îți 
modelează corpul, dar e şi un mod de a-ţi construi 
psihicul, îți dă încredere în tine, te obligă să gândeş-
ti calm şi îţi educă stăpânirea de sine. Și, mai mult, 
te face şi să descoperi partea artistică a firii tale.
Ariana se antrenează câte 4-5 ore în fiecare zi, de 

P

Să ne cunoaștem vecinii

O campioană în devenire 
luni până sâmbătă inclusiv și, cu puțină vreme în 
urmă, după o pauză competițională foarte lungă 
cauzată de pandemie, pe 23 aprilie și-a serbat ziua 
numelui participând la debutul anului com-
petițional intern în Cupa „Nadia Comăneci”, din 
Onești, un concurs devenit tradițional pentru 
junioare III, nivel 1 și 2. Ariana s-a clasat pe locul 
cinci la sol, bârnă și sărituri, iar în clasamentul final 
a ocupat locul șapte din 30 de sportive. Câteva zile 
mai târziu Ariana s-a calificat și la Campionatul 
Național de Gimnastică, individual și pe aparate, 
care va avea loc în toamnă.

cantitățile și să personalizez totul într-o rețetă 
originală. Am început să fac cozonaci pentru rude 
și prieteni, pentru ca mai apoi să se ducă vestea 
deliciosului nostru cozonac, iar în ceea ce privește 
celelalte delicatese, acelea au venit pe parcurs tot 
la solicitarea cunoscuților și în principiu fac 
rețetele prăjiturilor copilăriei”.
Şi, fiindcă suntem doar puțin trecuți de bunătăţile 
dulci aşezate pe masa tradiţională de Paşte, am 
rugat-o pe Renata să dezvăluie secretul dulciu-
rilor sale atât de reușite și a făcut-o fără ezitare: 
„Cozonacul este o delicatesă căreia trebuie să îi 
aloci mult timp și nu trebuie grăbită nici o etapă. 
Rețete de cozonaci sunt foarte multe, toate având 
la bază aceleași principii, diferența o dă persoană 
care îl face. Iar dacă ar fi să vă răspund care este 
secretul cozonacului meu, aș spune în primul 
rând calitatea ingredientelor”.
„La momentul acesta, a face cozonaci este o pasi-
une pe care o pun în practică atunci când 
prietenii, cunoștiințele mi-o solicită și, din dorința 
de a face cunoscute produsele pe care le fac, a luat 
naștere pagina de Facebook „Cozonacul de 
Poveste”, care are un succes extraordinar. Mi-aș 
dori ca acest început să se transforme într-o mică 
afacere de familie, care să încânte gustul cât mai 
multor oameni și, cu încredere și perseverență, 
sunt convinsă că vom ajunge acolo”.
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Interviu

10 Mai – Ziua monarhiei românești 

 

Ziua de 10 Mai, „Ziua Regalității”, prima 
Zi Națională a României, este o dată cu 
semnificații multiple în istoria noastră și 
l-am invitat pe cunoscutul chitilean, 
profesorul de istorie Dragoș Ghinea, să 
ne vorbească despre momentele unice ale 
„lunii regalității” române și realizările 
marelui suveran care a fost Carol I.

S

in 1866 până în 1947 la venirea 
comuniștilor la putere, 10 mai fost ziua 

Națională a României, dar semnificațiile 
acestei date nu se opresc aici. În 1866, Carol I 
depune jurământul ca Principe Suveran al 
României, în 1877, tot pe 10 mai, Carol I 
promulgă „Legea independenței absolute a 
României”, iar țara devine, oficial, stat 
independent, iar în 1881 pe 10 mai este 
proclamat Regatul României. Tot pe 10 mai 
1877, Carol I înființează Ordinul Național 
„Steaua României”, iar în 1906, tot pe 10 mai, 
instituie Ordinul Carol I, cea mai importantă 
decorație de stat din toată istoria României. 

- Regelui Carol I unii îi spuneau „suveranul cu ochii 
albaștri”, alții, „regele de oțel”. Unii l-au iubit, alții 
l-au criticat, a avut prieteni mari și inamici 
înverșunați, dar și unii și ceilalți l-au admirat și 
respectat mai presus de ambiții și măriri. Crezul 
primului Rege al României a fost: „Totul pentru țară. 
Nimic pentru mine” și cu aceste vorbe a condus 
România vreme de aproape jumătate de secol, cea 
mai lungă domnie din istoria țării. El este cel de la 
care a pornit: statul modern, Familia Regală a 
României, Constituția, moneda, comerțul, bursa de 
valori, independența și suveranitatea țării, separația 
puterilor, căile ferate, educația universitară... Rând 
pe rând, an de an, sub domnia sa, România a devenit 
un stat european important, cu prestanță, respectat, 
modern și cu instituţii statornice. Carol I, „regele 
european”, este de fapt, dincolo de false ipocrizii, 
omul care construit România modernă.
- Putem spune că această zi de 10 mai - proclamată 
în 2015 sărbătoare națională - marchează 

Care sunt, domnule profesor Ghinea, 
reperele importante ale celor 48 de ani de 
domnie (cea mai lungă din istoria 
noastră) ale suveranului Carol I?

D

definitivarea procesului de modernizare a statului 
român ce a debutat în timpul domniei lui A.I. Cuza?
- Fără discuție, căci la această dată, în 1866, Carol de 
Hohenzollern, membru al familiei domnitoare 
germane, prelua tronul Principatelor Române Unite. 
Viitorul rege a intrat în Capitala țării pe care avea să 
o conducă vreme de 48 de ani în data ce 10 mai 1866, 
pe la podul Mogoşoaiei, actuala Cale a Victoriei. Este 
întâmpinat ca Principe Suveran de primarul 
Capitalei, Dimitrie Brătianu, de la care primește 
cheile oraşului, apoi merge direct la Palatul 
Mitropoliei, unde depune jurământul de credinţă, 
„jur” fiind primul cuvânt rostit în limba română, în 
public, de principele Carol.

- Carol declanșează ample reforme legislative, 
definitorie fiind Constituția din 1866 ce avea ca 
repere importante: separația puterilor în stat, 
monarhia constituțională și votul censitar. La fel, 
suveranul a instituit și „sistemul rotativei 
guvernamentale” - în care cele două partide 
reprezentative, Liberal și Conservator, se succedau 
la guvernare, evitând crizele politice.

Care au fost măsurile declanșate de noul 
suveran? 

- Exact. Pe 9 mai 1877, ministrul Mihail 
Kogălniceanu rostea în Parlament celebrul său 
discurs prin care se proclama Independenţa 
României, stare de fapt recunoscută prin votul 
Senatului din 10 mai și prin Declarația de 

Tot 10 mai a fost data proclamării 
independenței de stat.

- Mult prea multe pentru spațiul restrâns pe care îl 
avem aici... În timpul domniei sale bugetul țării a 
ajuns de la 50 milioane lei la 218 milioane, numărul 
întreprinderilor industriale mari a crescut de la 39 la 
17.314, iar leul a devenit o monedă puternică, 
echivalentă cu francul francez şi care putea fi 
utilizată ca valută forte în toată Europa. S-a dezvoltat 
rețeaua căilor ferate, de la zero la 3.180 km, au fost 
reformate complet învățământul și finanțele 
României. În timpul lui Carol I se construiește Gara 
de Nord, se inaugurează Palatul CEC, Castelul Peleș, 
Podul de la Cernavodă (cel mai lung din Europa la 
acea vreme) și Uzina de gaz aerian, se fondează 
multe universităţi şi colegii naţionale, se creează 
Crucea Roșie Română, „Biroul Brevetelor de 
Invenție” și se înființează „Observatorul Astronomic 
Popular”. În 1867 Carol I introduce sistemul 
monetar naţional, înființează Monetăria Statului și 
bate în țară primele monede, instituie Academia 
Română (căreia îi lasă prin testament suma de 
600.000 de lei), precum și Societatea Filarmonică 
Română și înființează - cu bani din caseta sa 
personală - Școala Normală „Carol I“. Tot acum 
regele inaugurează Universitățile din București și 
Iași și Teatrul Național din Iași, Catedrala 
Mitropolitană din Iași și Banca Naţională a 
României, introduce în Capitală iluminatul electric, 
tramvaiul cu cai și prima linie telefonică, amenajează 
cursul Dâmboviţei și deschide Bursa din București, 
în strada Doamnei și Grădina Botanică la Cotroceni, 
iar în 1888 este inaugurat Ateneul Român și câțiva 
ani mai târziu Biblioteca Centrală Universitară.

Ce alte realizări au mai existat în timpul 
domniei lui Carol I?

Independență promulgată imediat de Carol I şi 
publicată în Monitorul Oficial. România a intrat 
oficial în război pe frontul deschis în Bulgaria, iar 
Carol I va fi cel care va prelua efectiv pe linia 
frontului conducerea trupelor reunite și va 
contribui decisiv la victoria finală. Suveranul 
victorios este primit cu entuziasm la întoarcerea în 
țară și la 10 mai 1881 (zi devenită Ziua Regelui) se 
încoronează ca primul Rege al României, 
punându-și pe frunte „Coroana de oțel”. Dorința lui 
Carol a fost ca, coroana regală să fie una simplă, 
modelată din metalul obţinut de la unul din 
tunurile turceşti capturate la Griviţa pe 30 august 
1877, cel care a desenat coroana regelui, ca și 
sceptrele regale, fiind pictorul român Teodor 
Aman. Coroana de oțel era compusă dintr-un cerc 
completat de opt emisfere ce susțin globul regal și 
„Crucea Trecerea Dunării” și era îmbrăcată pe 
interior cu catifea roșie, într-un contrast 
spectaculos cu oțelul lustruit până la strălucire. 
După încheierea războiului, Regele Carol I a primit 
dublul grad de mareșal, primind bastonul gradului 
atât de la Împăratul Germaniei, cât şi de la ultimul 
țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, cel care avea să 
sfârşească cutremurător - în cel mai oribil asasinat 
al istoriei - împreună cu familia, sub gloanţele 
bolşevicilor. Carol I a plecat din această lume 
simplu și cu demnitate, așa cum își trăise toată viața 
și cum spunea și crezul său - „Nimic pentru mine. 
Tot pentru țară!” - într-un sicriu simplu, îmbrăcat 
în uniforma militară obișnuită, pe piept având 
prinse doar Steaua României şi Crucea de 
Hohenzollern. România, în perioada 1866-1947, 
devenise o putere regională, o putere economică, o 
țară, nu doar un simplu teritoriu, totul datorat 
monarhiei și regilor săi, ghidați după principiul 
înscris pe stema României monarhice: NIHIL SINE 
DEO (Nimic fără Dumnezeu)!
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Ce frumoasă e Chitila

Lacul Chitila, inspirație pentru Tudor Arghezi

Î
n 21 mai, literatura română 
sărbătorește ziua marelui poet 
Tudor Arghezi, acest „fierar al 

cuvântului” a cărui legătură cu orașul 
Chitila este puțin cunoscută chiar și 
de chitileni.
„În anul 1897, pe când autorul 
„Cuvintelor potrivite“ și viitorul 
nominalizat la Premiul Nobel pentru 
literatură - pe numele său real Ion 
Nae Theodorescu - avea doar 17 ani, 
abandonează liceul „Sf. Sava”, se 
angajează ca laborant la Fabrica de 
zahăr Chitila și locuiește mai mult de  
doi ani în Colonie”, ne-a povestit 
prof. Dragoș Ghinea, de la Școala 
Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu”. De 
altfel, întâmplările din această 
perioadă le transcrie în romanul 
„Lina“, publicat în 1942 și, așa cum 
mărturisea mulți ani mai târziu unui 
ziarist, serile și diminețile în care 

admira, de pe malul lacului din fața 
casei sale, spectacolul naturii 
chitilene, au fost sursa de inspirație 
pentru versurile apărute pentru 
prima dată sub semnătura Ion Th. 
Arghezi, în „Revista modernă”:

Au sosit berzele în Chitila 

entru noi, cetățenii Chitilei, orașul e o 
poveste unică și inconfundabilă pe care 

trebuie să o prețuim și să o iubim, fiindcă o vom 
purta cu noi pretutindeni. Oraşul e ca un copil 
care trebuie crescut cu mare atenţie, căci cu 
ajutorul nostru - al oamenilor - el poate deveni 
mare. Doar de noi depinde să-l îngrijim, să-l 
curățăm și să-i veghem sănătatea, să îl păstrăm 
demn și frumos, să-l ţinem mereu lângă 
sufletele noastre. Se cuvine, mai mult decât 
orice, să-l iubim aşa cum ne iubim pe noi. 
Fiindcă el suntem noi. Noi suntem Chitila! 
Să păstrăm intacte aceste frumuseți și să fim 
mândri de orașul nostru!

Mulțumim prietenilor care ne-au transmis 
fotografiile: Beatrice Oprea, Mariana Andrei, 
Beatrice Radu, Caty Răileanu pentru imaginile 
superbe trimise la redacție și așteptăm în 
continuare poze de la cititorii noștri cititori la 
adresa de e-mail: chitilaazi2019@gmail.com.

Noi suntem Chitila!
P

ata, vara aproape și-a 
intrat deplin în drepturi, o 

dovedesc nu doar temperaturile 
în creștere accentuată, ci și 
îndrăgitele berze, care și-au făcut 
apariția în Chitila, în special pe 
șos. Rudeni ocupându-și vechile 
cuiburi sau construidu-și altele 
noi, unde deja au apărut primii 
pui.

În Europa, populația estimată 
de berze albe este cuprinsă 
între 180.000 și 220.000 de 
perechi, iar în România 
numărul lor este situat la 
4.000 – 5.000 de perechi. 
Barza albă este o specie 
protejată și există și o aplicație 
- „Uite barza!” - dezvoltată de 
Societatea Ornitologică din 

G

Într-o ramură-nflorită
E-agățat un cuib în tei.

Ramura e legănată,
Legănîndu-și cuibul ei.

Vîntul murmură prin floare,
Adormind-o cu descîntul,

Pasărea surîde-n aripi,
Cunoscînd că-i numai vîntul.

Mi-a zburat de mult din floarea
Sufletului pasărea,

Aripi ca-ntre fulgi cicoarea,
Verde-n piept ca zarzărea.

În amintirea legăturii cu orașul 
nostru a unuia dintre cei mai mari 
scriitori români, Casa de Cultură din 
Chitila, aflată acum într-un amplu 
proces de modernizare, a primit 
numele „Tudor Arghezi“.

România, cu sprijinul Enel, 
prin care toți utilizatorii de 
telefoane mobile smart pot 
semnala cuiburile de barză 
localizate pe stâlpi în poziții 
care prezintă riscuri, iar Enel 
Distribuție, înalță, amplasează 
sau reface cuiburile, astfel 
încât păsările să nu fie în 
pericol de electrocutare.

Scanează codul QR și vizitează 
galeria virtuală pentru mai 
multe fotografii inedite:

©Beatrice Oprea

©Beatrice Radu

©Beatrice Oprea

©Caty Raileanu

©Mariana Andrei
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Ziarul copiilor

Se află în plină desfășurare înscrierea
copiilor în clasa pregătitoare

D

Î

P

Povești online de Ziua internatională a cărții

Fotbal cu Disney pentru fetițele de la Voinicel

upă ce, în tot cursul lunii aprilie, 
părinții au putut completa și depune, 

fizic sau online, cererile-tip de înscriere în 
clasa pregătitoare, în 4 iunie se afișează 
listele finale.
În prima etapă de înscriere, până în data de 
21 mai, s-a făcut procesarea computerizată a 
cererilor de către Comisia națională cu 
ajutorul aplicației informatice, iar școlile au 
analizat documentele depuse de părinți și au 
afișat numele copiilor înmatriculați, 
numărul de clase pregătitoare aprobat și 
locurile rămase libere. Etapa a doua a 
înscrierii se derulează în intervalul 21-31 
mai, când unitatea de învățământ face 
repartizarea elevilor pe locurile disponibile 
din clasele aprobate, conform unei 
proceduri specifice elaborată de 
Inspectoratul școlar.

Listele finale cu elevii care vor începe anul 
școlar 2021-2022 în clasele pregătitoare vor 
fi afișate în data de 4 iunie. Metodologia 
prevede că părinții ai căror copii împlinesc 
vârsta de 6 ani până la data de 31 august 
2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii 

în clasa pregătitoare, iar cei ai căror copii 
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 
septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, 
pot să îi înscrie dacă nivelul lor de dezvoltare 
este corespunzător.

De asemenea, înscrierea în învățământul 
primar nu este condiționată de frecventarea 
grupei mari a învățământului preșcolar și, 
pentru al doilea an consecutiv, după 
modificarea legii, copiii vor fi repartizați 
aleatoriu pe clase, fără ca părinții să poată 
alege învățătorii la care își înscriu copilul.

n fiecare an, pe 23 aprilie, lumea 
întreagă sărbătorește Ziua 

Internațională a Cărții, urmărind să 
evidențieze rolul benefic al cărților în 

dezvoltare și educare, precum și sădirea 
dragostei de lectură. Pentru micuții de la 
grădinița Voinicel, deși se aflau în vacanță, a 
fost o zi deosebită, chiar și desfășurată în 
mediul online, care a creat o punte de legătură 
între copii și lumea fascinantă a poveștilor. 
Fiecare copil este o poveste, fiecare poveste 
începe cu „A fost odată…”, iar activitățile 
organizate cu participarea profesoarelor 
Natalia Rotaru, președinte al Fundației „„Pro 
Chitila” și Ana Maria Chilău, de la Școala 
Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu”, au transformat 
„A fost odată…” în realitate, datorită muncii de 
echipă dintre educatoarele grădiniței, copii și 
părinți.

reșcolarii Grădiniței „Voinicel” din Chitila 
au dat startul în proiectul „PlayMakers” 

pentru a promova mișcarea și fotbalul feminin 
printr-un joc-concurs dinamic și distractiv: 
„Pasează mingea”. Micile fotbaliste s-au împărțit 
în două echipe, fiecare trebuind să treacă printre 
jaloane ținând o minge de fotbal în mână pe care 
au pasat-o colegei după terminarea traseului. 
Jocul a continuat până ce toate fetele celor două 
echipe au parcurs traseul, câștigătoare fiind 
echipa care a terminat prima. „Fetele implicate 
în acest proiect au vârste cuprinse între 5 și 6 
ani, o vârstă la care copiii sunt foarte energici și 
au nevoie de mișcare pentru a-și consuma 

energia într-un mod plăcut, distractiv și benefic 
pentru sănătatea lor”, spunea directoarea 
grădiniței, prof. Daniela Militaru.
Lansat de curând, ineditul proiect dedicat 
fetelor cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani, 
reprezintă o inițiativă a UEFA și Disney de a 
dezvolta un program de pregătire de ultimă 
generație, care folosește poveștile Disney pentru 
a încuraja mai multe fete tinere să descopere 
distracția în exercițiile fizice obișnuite și în 
fotbal și pentru a contribui la creșterea 
numărului de fete care respectă standardele 
minime de activitate fizică ale Organizației 
Mondiale a Sănătății. Proiectul se derulează în 

șapte țări pilot: România, Austria, Belgia, 
Norvegia, Polonia, Scoția și Serbia, la noi fiind 
implicate 30 de centre din țară: grădinițe, școli și 
cluburi de fotbal feminin.

„Astfel, grupele mare și mijlocie au fost 
partenerii unei activități având ca scop 
principal lectura la vârstele mici: povestea 
„Cei trei purceluși” a fost nespus de atractivă 
pentru copiii mai mari, mai ales că a fost 
însoțită de un joc interactiv creat special 
pentru ei, iar cei mai mici au ascultat cu mult 
interes și s-au amuzat cu povestea „Cine a 
furat ouăle de Paște?”. Mulțumim invitaților și 
părinților pentru implicare. În continuare 
pregătim noi activități unde urmează să avem 
și alți invitați din comunitatea noastră”, a 
precizat prof. Daniela Militaru, director al 
grădiniței chitilene.
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meniul nostru

Casa
Vânătorească

www.casavanatoreasca.ro

LIVREAZĂ
la tine acasă!
0762.048.434

casa.vanatoreasca

Casa
Vânătorească

Filosofia noastră este simplă…mâncare sănătoasă, gustoasă, gătită cu 
pricepere și răbdare.

Varietatea preparatelor noastre te lasă să alegi între 
un mic dejun copios, un prânz ca la mama acasă sau 
o cină cu prietenii. Poți alege să comanzi preparatele 
noastre atât la birou, când ai un program încărcat, 
cât și acasă, când nu ai prea mult timp să gătești.

Chiar și mâncarea de zi cu zi poate să fie 
specială!

*Procesul de preparare a mâncărurilor noastre nu implică încălzirea 
la microunde.

**Restaurantul este verificat periodic de către Direcția de Sănătate 
Publică.

• Contabil
• Manager Vânzări

Topitori Turnători
Muncitori necalificați

• 
• 

• Operatori utilaje
• Inginer mecanic
• Inginer metalurg

       Uzina metalurgica  LAROMET S.A. angajeaza 
pentru urmatoarele pozitii deschise:

Oferim conditii avantajoase de munca si 
remuneratie atractiva: salariu fix;
Spor de noapte;
Spor pentru ore suplimentare;
Spor pentru sarbatori legale;
Tichete de masa;

Prime de Paste si Craciun;
Decontare transport;
Un mediu de lucru placut intr-o echipa dinamica;
Un cadru profesionist intr-o companie international ;
Posibilitati de dezvoltare profesionala si personala;

Daca esti interesat si doresti sa faci parte din echipa noastra, trimite-ne CV-ul tau la adresa:
cristi.ionescu@laromet.ro sau contacteaza-ne la numarul de telefon: +40 732 830 287

Uzina noastra este situata pe soseaua de centura a Bucurestiului (Str. Macului 21-25 sat Rudeni Ilfov, intre Chitila 
si Chiajna)

Candidatii selectati vor fi contactati in vederea stabilirii unui interviu, in cadrul caruia sa ne cunoastem mai bine.

• •
•
•
•
•

•
•
•
•

S-a deschis sezonul la tenis de câmp!
Clubul Sportiv Chitila a deschis sezonul la tenis de 
câmp și pune la dispoziția iubitorilor de tenis cele 
cinci terenuri, recent reamenajate de către personalul 
clubului, cu suprafață de joc de zgură, omologate 
FRT, pe care se desfășoară anual turnee 
internaționale de nivel ITF și numeroase evenimente 
sportive pentru amatori. În plus, clubul pune la 

dispoziție și antrenor personal pentru cei care doresc 
să se antreneze individual.

Accesul pe terenuri se face doar cu programare și 
rezervare telefonică în prealabil, la numărul de 
telefon 0733.840.451. 

Abonamentele și cardurile trebuie
validate la fiecare urcare!

Societatea de transport public Ecotrans STCM anunță:

ocietatea de transport public Ecotrans STCM face apel la toți 
călătorii să valideze cardurile la fiecare urcare în mijlocul de 

transport în comun și reamintește faptul că această obligație se 
referă și la posesorii de abonamente. Astfel, posesorii de 
abonamente active și beneficiarii de gratuităţi: elevii, studenţii şi 
toate celelalte categorii sociale ce beneficiază de gratuitate, au și ei 
obligativitatea validării cardurilor.

Măsura ar permite o mai bună monitorizare a fluxului de călători și 
a gradului de încărcare al mijloacelor de transport, pe linii și pe ore, 
ceea ce ar duce la o optimizare a transportului, prin suplimentarea 
unor vehicule acolo unde este nevoie.

În perioada următoare, responsabilii cu siguranţa şi controlul în 
mijloacele de transport în comun vor intensifica controalele și vor 
informa publicul călător cu privire la obligativitatea validării 
cardurilor de călătorie.

S


