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SE DISTRIBUIE GRATUIT

ovestea primului festival de muzică folk a 
fost scrisă în două seri superbe de iulie de un 
eveniment ce a îmbogățit viața culturală 

chitileană și de artiști care au schimbat vibe-ul 
orașului și ne-au vrăjit cu muzica sufletului lor. Au 
fost acolo Ovidiu Mihăilescu, Walter Ghicolescu, 
Ducu Bertzi, apoi Adrian Bezna, Narcisa Suciu, 
Vanghele Gogu, dar și Emeric Imre, Marius Roje 
și Magda Pușkaș & Rareș Suciu. Chitilenii au avut 

accesul gratuit, în ambele seri, pe baza 
buletinului de identitate, terasa din 
zona scenei a fost deschisă și bine 
aprovizionată cu mici, bere, sucuri sau 
porumb fiert, a fost răcoare, au fost 
multe fotolii din baloți de fân, pline 

toate de oameni și, desigur, a fost 
muzică bună, așa cum s-a promis. La 

realizarea festivalului ce se impune a 
deveni o tradiție a artei și bunului gust în 
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CONSTRUCȚII
A început construcția 
caselor din Cartierul IV 
de Tineret. Arhitectul șef 
al Chitilei explică ce acte 
sunt necesare pentru a 
construi în legalitate.
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SWIMATHON 
Povestea de succes a „na-
vetiștilor din Chitila”, 
cetățenii din Rezidenz 
care au înotat pentru a 
ajuta comunitățile 
locale! 
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BASCHET
Sportivii de la Clubul 
Sportiv Chitila au parti-
cipat la prima ediție a 
„Chitila Summer Bas-
ketball Camp”, tabăra 
de perfecționare a teh-
nicii individuale, sub 
conducerea lui Eugen 
Ilie, antrenor al echipei 
de Liga Națională, 
Dinamo București. 
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OLIMPICE
Istorie despre culoare și 
talent. Două eleve chiti-
lence recunoscute la 
Olimpiada Națională de 
la Sibiu ca cele mai bune 
din țară în lumea pictu-
rii pe sticlă. 
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IUBIM CHITILA!
Cele mai frumoase ima-
gini din orașul nostru 
trimise de cititori.

AZI ÎN CHITILA

P

Chitila, și-au dat mâna: Sprint Music, 
Primăria Orașului Chitila, Centrul 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
ILFOV  și  Fundația „Pro Chitila”.
Povestea festivalului într-un dublu 
interviu cu frumoasele prezentatoare 
ale acestuia, chitilencele Iulia Nicoleta 
și Gabriela Gheorghe. Pagina 5

DE UNSPREZECE 
EDIȚII, „Chitila Film 

Fest”, Festivalul de film în 
aer liber, singurul de acest 
gen din România, oferă 
cinefililor, de fiecare 
dată, o experiență 
culturală deosebită: un 
e v e n i m e n t 

cinematografic cu 
invitați speciali și 

nume mari ale lumii 
celei de-a 

șaptea arte, menit să fie o adevărată 
platformă de lansare pentru tinerii 
regizori români. Și anul acesta 
„Chitila Film Fest” va avea loc 
în Parcul Dendrologic, pe 
malul lacului, în zilele de 10 și 
11 septembrie, în organizarea Primăriei Chitila și cu 
sprijinul Centrului Județean Pentru Cultură Ilfov 
și, ca în fiecare an, le rezervă chitilenilor 
iubitori de film și cultură ocazia de a se 
delecta cu producții cinematografice de 
succes. Peliculele, înscrise în două secțiuni 
competiționale - documentare și scurtmetraje 
de ficțiune și animație - vor fi jurizate și va fi 
premiat câte unul din fiecare secțiune, fiind acordat 
și un premiu special de către Fundația „Prețuiește 
Clipa”, pe baza aprecierilor publicului.
Intrarea va fi liberă, baloții de paie vor fi folosiți 
pentru a sta comod, vremea sperăm să țină cu 
organizatorii, răcoritoarele și popcornul vor fi 
acolo, așteptăm ropotele de aplauze și prezența 
numeroasă cu care ne-am obișnuit, semn că 
trebuie să păstrăm neapărat tradiția Film 
Fest-ului chitilean.

10-11
SEPTEMBRIE

În2 0 2 2
a XI-a EDIȚIE 

SUNTEM CAMPIONI
MONDIALI LA KARATE!

ncă un succes spectaculos al sportivilor de 
la secția de karate a Clubului Sportiv 

Chitila la Campionatul Mondial WUKF din 
Statele Unite: sportivii chitileni din lotul 
României au revenit acasă cu patru medalii 
de aur și trei de bronz. Astfel: Alexandru 
Manea – dublu campion mondial, 2 medalii 
de aur la probele Kumite Shobu Sambon 
individual și Kumite echipe rotativ și o 

medalie de bronz la Kumite echipe 
Shobu Sambon; Denisa Vulcăneanu - 
dublu campioană mondială, 2 

medalii de aur la probele 
Kumite Shobu Nihon și 

Kata individual; Oana 
Sauciuc - medalie de bronz 
Kumite individual și Bianca 
Tamași - medalie de bronz 
Kumite echipe. Detaliile unei 
competiții de foc în pagina 6.
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De vorbă cu primarul tău
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De vorbă cu primarul tău

PROIECTE PE FONDURI EUROPENE PENTRU
„CHITILA VERDE”

Stimați concetățeni, 

Al vostru, 
Emilian Oprea

um transparența în 
comunicarea cu dumnea-
voastră, cetățenii acestui 

oraș, a fost și va rămâne o valoa-
re importantă pentru noi, iată că, 
uneori, nu doar cu vești și infor-
mații îmbucurătoare vă vin în 
întâmpinare. 

NOI TERMENE DE RECEP-
ȚIE PENTRU ȘCOALĂ ȘI 
PARCUL VALEA MANGULUI
Astfel, mă regăsesc în ipostaza 
mai puțin plăcută pentru noi toți 
de a vă aduce la cunoștință și 
problemele care au apărut în 
ceea ce privește investițiile pe 
fonduri europene - Proiectul 
Parcul Valea Mangului suferă 
întârzieri în execuție, astfel că un 
nou termen de finalizare este 
preconizat în luna decembrie. 
Personal, sper să putem inaugu-
ra acest parc în perioada Crăciu-
nului. În acest sens, vom avea în 
continuare discuții cu construc-
torul pentru urgentarea lucrări-
lor. În plus, la școala nouă pe 
care o construim, din cauza 
faptului că furnizorii de echipa-
mente din Europa și-au decalat 

mult termenele de livrare și acest 
lucru a condus la modificări în 
dezvoltarea proiectului, acum 
noul termen al recepției fiind 15 
noiembrie.

ȘCOALA VA ÎNCEPE ÎN 
SEDIIILE ACTUALE
Toți copiii din Chitila vor începe 
anul școlar în vechile sedii de 
școli și sperăm ca lucrurile să 
cunoască rezolvare începând cu 
luna ianuarie a anului 2023, 
când școala cea nouă va fi gata cu 
toate probele tehnologice făcute 
și pusă în funcțiune. Mă bucur că 
am încheiat echiparea grădiniței 
și sper ca în zilele următoare să 
obținem și acordul celor de la 
DSP, astfel încât cei mici să 
poată începe grădinița în noul 
sediu. Lucrările la creșă conti-
nuă, însă din cauza acelorași 
termene de livrare dramatic 
decalate, este foarte posibil să 
încheiem în cursul lunii octom-
brie. 

SEMAFORIZARE ȘI ÎN 
INTERSECȚIA ISLAZ - 
BANATULUI
Lucrăm, de asemenea, la un 
studiu de fezabilitate pentru 

semaforizarea intersecției de la 
Strada Islaz cu Șoseaua Banatu-
lui, pentru că odată ce vom da 
școala în folosință, traficul se va 
intensifica și acea intersecție 
necesită reglementare, în 
momentul de față fiind nesigu-
ră.

PARC FOTOVOLTAIC DE 4 
MEGAWATTI
Un alt lucru care ne preocupă 
foarte mult și cu care sunteți 
deja familiarizați, nefiind 
prima referire pe care o facem 
în acest sens, constă în intenția 
de a face un parc de panouri 
fotovoltaice care să ne ajute să 

acoperim o mare parte din con-
sumul energetic al orașului. 
Această oportunitate s-a ivit 
odată cu includerea acestui Pro-
gram de Investiții în Programul 
Național de Reziliență. Hotărâ-
rea luată de Guvern în cursul 
lunii iulie ne permite să acce-
săm fonduri europene și să rea-
lizăm acest parc de panouri. Am 
cuantificat necesitatea unui 
parc de 4 megawați, iar pentru 
acest lucru avem nevoie de 4 
hectare pe care să le echipăm cu 
panouri fotovoltaice. Lucrăm la 
acest studiu și sper să îl depu-
nem la începutul lunii septem-
brie, odată cu deschiderea linii-
lor de finanțare.

C

În această vară una dintre preocupările noastre a fost să asigurăm irigarea tuturor spațiilor verzi 
din orașul nostru. Până la finalul verii facem tot posibilul să menținem sistemul de irigații la nivelul 

optim, astfel încât Chitila să rămână verde așa cum o știm cu toții. 

ȘTIRI

Acțiune de
ECOLOGIZARE
pe lacul Chitila

chipele Primăriei Orașului Chitila împreună cu anga-
jați ai Administrației Naționale a Apelor Române au 

demarat o amplă acțiune de curățare cu utilaje specializate a 
Lacului Chitila. Acțiunea de ecologizare, ce va avea o durată 
de aproximativ 30 de zile, vizează atât algele și ierburile acva-
tice cât mai ales deșeurile deversate de unii cetățeni în apele 

lacului, ne-au precizat responsabilii din cadrul primăriei. 
Știm că majoritatea chitilenilor se mândresc cu orașul lor și îl 
respectă, însă, din păcate, există și oameni care nu simt astfel și nu 

E își doresc să trăiască într-o comunitate frumoa-
să. Pe această cale autoritățile publice chitilene 
fac din nou apel la locuitorii orașului nostru să 
intervină și să seziseze Poliția Locală la telefo-
nul: 021.436.31.61, când observă situații în care 
se aruncă gunoaie în lac.

Doar împreună putem menține un oraș 
curat, așa cum ne dorim cu toții! 

CURĂȚENIE, DOTARE ȘI 
RENOVARE LA TOATE UNI-
TĂȚILE ȘCOLARE
În momentul de față ne concen-
trăm punctual astfel încât să 
avem toate școlile și grădinițele 
pregătite pentru începutul anului 
școlar și în paralel pregătim Pro-
gramul Cultural "Chitila Film 
Fest" care a devenit deja o tradi-
ție în orașul nostru și la care vă 
invit să participați, în zilele de 10 
și 11 septembrie în Parcul Den-
drologic. 

Vă urez o vară frumoasă și 
concedii relaxante!
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Orașul se dezvoltă

Să construiești, să extinzi, să recomparti-
mentezi sau să consolidezi un imobil în 
lipsa unei autorizații de construire repre-
zintă un risc pe care nimeni nu ar trebui 
să și-l asume. Este OBLIGATORIU să ai o 
autorizație de construire înainte de a 
demara orice lucrare, altfel amenzile sunt 
foarte mari. Ce este și cine eliberează 
autorizația de construire?
Autorizația de construire reprezintă un document 
OFICIAL pe baza căruia se asigură aplicarea legii în 
ceea ce privește respectarea normelor legate de ampla-
sarea, proiectarea, executarea și funcționarea unei 
construcții.  Aceasta este eliberată de către Primăria 
Orașului Chitila – Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, iar termenul de eliberare este de maxim 
30 de zile de la data depunerii dosarului.

Ce pași are de parcurs cel care vrea să 
construiască?
Pentru obținerea autorizației de construire trebuie 
parcurși trei pași. Primul este obținerea Certificatu-
lui de Urbanism, un act informativ în care sunt 
precizate: modul de amplasare a construcțiilor pe 
teren, indicatorii urbanistici ce trebuie respectați, 
stabiliți prin Planul Urbanistic General al orașului, 
numărul minim de locuri de parcare, suprafața 
MINIMA de spații verzi și, de asemenea, toate 
avizele, acordurile și studiile necesare eliberării 

Încep construcțiile caselor în Tineret 4

autorizației de construire. Al doilea pas este cel de 
obținere a documentelor solicitate prin certificatul 
de urbanism, iar cel de-al treilea este depunerea 
documentației necesare eliberării autorizație de 
construire, la sediul primăriei.

Care sunt aceste documente?
Documentele necesare emiterii autorizației de 
construire sunt: cererea tip pentru emiterea auto-
rizației de construire/desființare (Formularul F.8, 
inclusiv anexa); dovada privind achitarea taxelor 
aferente autorizației de construire (0,5% din valoa-
rea autorizată a lucrărilor de construcții pentru 
eliberarea unei autorizații de construire pentru o 
clădire rezidențială sau clădire-anexă și 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construire, inclu-
siv valoarea instalațiilor aferente pentru eliberarea 
autorizației de construire pentru alte construcții 
decât clădirile rezidențiale sau clădirile-anexă) și 
taxa de timbru arhitectură (0,5%); dovada, în copie 
conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, 
teren și/sau construcții; extrasul de plan cadastral 
pe ortofotoplan și extrasul de carte funciară de 
informare, actualizat; certificatul de urbanism, în 
copie; avizele, acordurile și studiile de specialitate 
stabilite prin certificatul de urbanism; documenta-
ția tehnică - D.T pentru autorizarea executării lucră-
rilor de construcții. Dosarul de autorizație cuprinde, 
la rândul, său 3 secțiuni: proiectul de arhitectură, 

A început depunerea cererilor pentru autorizații de construire a locuințelor din Cartierul 4 de Tineret și ne-am 
adresat arhitectului șef al Chitilei, Violeta Andrei, pentru a ne reaminti pașii legali care trebuie urmați și 

obligativitățile pentru construcțiile nou ridicate.

Chitila, cel mai verde oraș din Ilfov

e lângă Parcul Dendrologic, Parcul 
Regina Maria sau parcul din Cartie-

rul de Tineret, cel mai complex proiect 
verde al orașului Chitila, amenajat cu 
fonduri europene, este cel derulat pe valea 
râului Mangu - arie inclusă în lista celor 
protejate - a cărei frumusețe va fi pusă în 
valoare odată cu finalizarea parcului de 
peste 6,17 hectare. Crearea și amenajarea 
Parcului Valea Mangului, demarată la iniți-
ativa primarului Emilian Oprea, este posi-
bilă prin reconversia unui teren degradat și 
neutilizat cu suprafața de 61.734 mp, 
pentru a extinde astfel suprafețele de spații 
verzi și zonele de recreere și agrement 
pentru comunitatea orașului. Parcul, care 
are 4 intrări principale și acces pietonal 
prin 11 puncte și o promenadă lată de 6,5 
metri și lungă de circa un kilometru bordată 
cu aliniamente de goruni, va fi unicat în 
județul Ilfov, dar și unul dintre cele mai 
frumoase din țară și va contribui semnifica-
tiv la reducerea nivelului de poluare, dar și 
la îmbunătățirea aspectului estetic al orașu-

lui. Malurile Mangului sunt încadrate de 
perdele de arbori acvatici: 150 de salcii 
pletoase și chiparoși de baltă, cât și cateva 
zone împădurite, zone de agrement și spor-
tive, cu un patinoar pentru role și un skate-

park, terenuri de sport și locuri de joacă 
pentru copii, un amfiteatru pentru spectaco-
le, un pod pietonal și o zonă de relaxare des-
chisă către Valea Mangului.

P

Deși este vacanță, proiectele edilitare ale Chitilei continuă să avanseze în ritmul stabilit, graficele de lucrări sunt „în 
grafic” și constructorii promit că obiectivele vor fi gata la timp. Să ne bucurăm de zilele de vacanță, să ne bucurăm că 

suntem înconjurați de atâta natură și frumusețe și că avem cel mai verde oraș de la marginea capitalei.

proiectul de rezistență și proiectul de instalații, iar 
executarea lucrărilor de construcții se poate face 
numai pe baza Proiectului Tehnic (P.T.) și a Detalii-
lor de Execuție (D.T.).

Lucrările trebuie începute într-un anumit 
termen?
Autoritatea emitentă a Autorizației de Construire 
stabilește o perioadă de valabilitate a acesteia de cel 
mult 24 luni de la data emiterii, interval în care 
solicitantul este obligat să înceapă lucrările. Investi-
torul are obligația să înștiințeze autoritatea emitentă 
a Autorizației de Construire și Inspectoratul Terito-
rial în Construcții asupra datei la care vor începe 
lucrările autorizate, iar în cazul în care lucrările nu 
pot fi începute ori nu pot fi executate integral la 
termenul stabilit, se poate solicita prelungirea 
valabilității, cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înain-
tea expirării autorizației. Prelungirea valabilității se 
acordă gratuit, o singură dată și pentru o perioadă 
nu mai mare de 24 de luni.



hitileni în bazin, chitileni în tribune cu 
mesaje de încurajare, important este 

faptul că o mulțime de oameni din comuni-
tate se implică în activități locale și duc mai 
departe povestea orașului nostru. Ba mai 
mult, susținătorii din tribune au adus pan-
carte pe care le-au personalizat cu trenul 
care a unit acest grup acum câțiva ani.
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Poveste de succes

„Gașca din tren” a ajuns și la bazin

C

„Gașca din tren” sau „Navetiștii din Chitila”, cum le-am mai spus în numerele anterioare ale ziarului 
nostru, s-au întâlnit și la bazinul olimpic Dinamo, nu doar în trenul dinspre Chitila spre București și 
înapoi. Ei au participat la a zecea ediție a concursului de înot Swimathon, pentru a susține mămicile din 

Centrul maternal - Casa Agar. 

Cel mai probabil i-ați întâlnit la cumpărături. 
La aprozar. În parc sau pe marginea lacului. 
Pe pista de biciclete sau la ghișeul de unde se 
cumpără abonamente de tren din gară. 
Andra și Radu, Bogdan și Ionela, Vlad și 
Raluca, Alexandra, Horia sunt cei despre 
care au vorbit mulți dintre cititori atunci 
când le-am publicat prima dată povestea. De 
ce? Pentru că în povestea lor s-au regăsit mai 
multe generații de chitileni care au făcut 
zilnic naveta cu trenul spre București și 
înapoi. S-au împrietenit pe peron acum mulți 
ani și și-au dat seama că nu se plictisesc 
atunci când se văd. Vara aceasta au participat 
la Swimathon pentru a susține mămicile de 
la Centrul Maternal – Casa Agar într-o peri-
oadă dificilă pentru ele, în care au nevoie de 

Cine sunt navetiștii?

Este o platformă de atragere de fonduri 
pentru proiecte din comunitate, pe care le 

Ce este Swimathon?

„La capăt de bazin am văzut trenul. Nu-mi 
venea să cred. Copiii și mămicile de la Casa 
Agar desenaseră pentru noi trenul pe o pan-
cartă mare din pânză albă. Ne-am uitat unii 
la alții și am știut că facem ce trebuie”, poves-
tește Andra. „Lângă ei erau și familiile noas-
tre, prieteni și navetiști care veniseră cu 
multă energie bună”, mai spune ea. „Abia 
aștept să mă antrenez în noul bazin din Chiti-
la. Noi iubim sportul, în general, și deja avem 
stabilite traseele de alergare, care includ 
marginea parcului nou și pista de biciclete. 
Cine știe, dacă ne obișnuim să mergem la 
bazin cu bicicleta poate ducem Chitila și la 
triatlonul de la mare”, spune Radu. Pentru 
Vlad, povestea a început în copilărie: „înotul 
e sportul copilăriei mele fericite și m-am 
bucurat să pot înota pentru niște copii mai 
puțin fericiți decât am fost eu”.

consideră relevante și transformatoare, con-
struită în jurul unui eveniment de natație, 
care a devenit de ani buni un fenomen colec-
tiv, implicat în dezvoltare și schimbare. Com-

„Abia aștept să ducem Chitila la 
triatlon!”

adăpost, siguranță, asistență medicală, con-
siliere, prietenie și un program educațional 
de bază. Efortul lor a fost răsplătit prin dona-
ții, iar targetul pe care și l-au propus a fost 
depășit înainte de competiție.

paniile interesate și înotătorii-fundraiseri 
aleg proiectele pentru care strâng donații și 
se implică într-o cursă înot sau altă competi-
ție acvatică, iar susținătorii donează o sumă 
de bani pentru favoriții lor.



5

Interviu

„O poveste cu întâmplări înCântătoare”
Scena din Parcul Dendrologic a găzduit, 
într-un cadru perfect, o întâmplare de 
muzică și poezie aparte: prima ediție a 
„ManGu Festival – Folk și muzică 
bună!”, o manifestare în care muzica a 
smuls aplauze sincere spectatorilor veniți 
în număr surprinzător de mare din Chiti-
la, din Bucuresti - și chiar de mai departe 
(Bistrița, Târgu Jiu, Ploiești, Brașov, Sla-
tina, Constanța) și care au ales să petrea-
că două seri magice alături de nume care 
au făcut istorie în folkul românesc. Le-am 
rugat să ne vorbească despre festivalul 
de folk pe cele două chitilence care și-au 
asumat postura de prezentatoare ale eve-
nimentului artistic, Iulia Nicoleta Vlă-
duțu și Gabriela Gheorghe.

Iulia: Copleșită de emoții și bucurie. Nu am știut de 
la început că voi fi pusă în postura de prezentator. 
Prima reacție a fost aceea de a refuza, deoarece nu mă 
simțeam pregătită pentru așa ceva și, în plus, mai 
erau și emoțiile înființării unui asemenea eveniment. 
Am acceptat din dorința de a pune umărul la temelia 
acestei clădiri importante și sper să fi ajuns la inimile 
tuturor cu descrierea fiecărui moment/artist în parte.
Gabi: A fost o surpriză și pentru mine. Inițial, acest 
festival era proiectat fără o introducere a artiștilor, 
dar acesta nu este doar un festival, este … festivalul 
comunității, unde prietenii se adună ca să poată 
petrece timp de calitate. Și atunci era necesară aceas-
tă legătură. Sincer, așa m-am simțit ca un om de 
legătură între prietenii spectatori și prietenii artiști. 
Împreună cu Iulia am făcut o echipă minunată. 
Suntem prietene de o veșnicie, așa că totul a venit 
firesc. Ne-am bucurat de fiecare moment în care am 
fost pe scenă sau în public.

Cum v-ați simțit în postura de prezentatoa-
re ale unui festival? A fost ușor, a fost greu?

Iulia: Eram convinsă că și în orașul nostru 
există iubitori ai acestui gen de muzică și asta a 
demonstrat-o prezența numeroasă a publicului 
participant. Am văzut mulți copii, tineri, adulți 
și mulți trecuți de prima tinerețe, care s-au 

Cum ați simțit publicul? Dar artiștii?

Gabi: Artiștii au făcut din cele două seri de festi-
val, două seri de neuitat. De la tinerețea lui Gabriel 
Motișan la tinerețea Magdei Pușkaș, de la umorul 
lui Ovidiu Mihăilescu la tandrețea lui Adrian 
Bezna, de la „nebunia” lui Emeric Imre la „mate-
matica” lui Walter Ghicolescu, de la „clasicul” 
Ducu Bertzi la „aurul” din vocea și cântecul Narci-
sei Suciu, de la vibrația coardelor lui Rareș Suciu 
la jocul molipsitor al clapelor acordeonului lui 
Vanghele Gogu …. totul a fost înCântător.
Iulia: Sunt iubitoare și susținătoare a muzicii folk 
încă din copilărie. Pentru mine, acest festival 
reprezintă un vis împlinit. Folkul este o muzică 
pentru suflet, care adună oameni de calitate. Noi, 
oamenii din folk, suntem ca o familie. Obișnuim 
să mergem în țară la diverse evenimente, festiva-
luri și așa între noi se leagă prietenii. De pildă, la 
evenimentul nostru au fost prezenți în public, 
prieteni de la Bistrița Năsăud (Beclean), Târgu 
Jiu, Slatina, Constanța, Ploiești, București și 
împrejurimi. Le mulțumesc din suflet pentru 
susținere și pentru efortul de a ne fi aproape. De 
aceea am adoptat sloganul festivalului nostru „Cu 
prietenii aproape”.

Ați avut momente când ați rezonat cu artiș-
tii de pe scenă, cu piesele interpretate?

Iulia: Da, îmi doream foarte mult, așa cum se 
întâmplă și în alte părți din țară, să avem și în 
orașul nostru un festival dedicat folkului. Pentru 
acest lucru mulțumesc tuturor celor ce au făcut 
posibil acest lucru.(Sprint Music, CJ Ilfov, Primă-
ria Chitila și Fundația „Pro Chitila”). Eu sunt chiti-
leancă născută și crescută aici, locuiesc în casa 
bunicilor. Sunt îndrăgostită și legată sentimental 
de locul acesta. Nu aș pleca de aici niciodată, chiar 
dacă ocazii s-au ivit. Sunt asistentă medicală 
chirurgie - bloc operator, fac parte din echipa de 
transplant a Spitalului Clinic „Sfânta Maria” și, 
oricât de obosită aș fi, după ce merg la un concert 
folk alături de prieteni simt că îmi încarc bateriile.
Gabi: Chitila e orașul care avea nevoie de festivalul 
acesta, era firesc să vină acest moment. Aici nimeni 
nu poate spune: „Spectacol ne trebuia! Că străzile…. 
sau apa…. sau….”. Priviți Chitila! Priviți și veți înțele-
ge! Orașul este rezultatul unei viziuni și a muncii 
susținute a unei echipe coordonate de primarul 
Emilian Oprea și viceprimarul Costel Andrei. Viziu-
nea unui inginer completată de cea a unui artist. 
Rezultatul? Un oraș frumos, civilizat, cosmopolit.

Iulia: Prima ediție a tras cortina. Publicul numeros 
din cele două seri a demonstrat că în Chitila se simțea 
o nevoie acută de folk. Artiștii au fost la înălțime, 
reușind să ne ofere un adevărat regal, plin de emoție și 
bucurie. Nu ne rămâne decât să sperăm că vom obține 
susținerea necesară pentru a duce mai departe flacăra 
acestui festival cât mai mulți ani de acum înainte.
Gabi: Prima ediție a festivalului de folk „ManGu” ne-a 
făcut să realizăm încă o dată faptul că „Orașul” suntem 
noi, oamenii care locuim aici. Îmi doresc ca acest festival 
să ne reunească și la anul și încă mulți ani de acum încolo.

Vă doreați, își doreau oamenii, un astfel 
de festival la Chitila?

A fost frumos și ne pare rău că s-a termi-
nat. Ce ar urma?

acă ar fi fost în ziar o rubrică 
“Știați că?” ar fi fost interesant de 

aflat faptul că pârâul Mangu e statornic, 
practic nu părăsește orașul niciodată. 
Izvorăște din Chitila, aproape de pădu-
rea Râioasa și se varsă tot pe teritoriul 
orașului, în râul Colentina. 

Unii îl știu de când era o întindere de 
papură de la un capăt la altul, asta până 
să înceapă să fie dragat pe la mijlocul 
anilor `80. Alții îl știu așa frumos, ame-
najat cum este, cu pistă de biciclete, cu 
promenadă și cu super parcul ce în 
curând va fi gata. 

În tot cazul Mangu trebuie respectat 
mai mult. Simplu, nearuncând gunoaie 
avem grijă de flora și de fauna lui.

Mangu e al nostru!

Vă învităm să ne scrieți
„Un gând despre Chitila”!

MANGU E DOAR AL 
NOSTRU

bucurat de momentele artistice, rămânând până 
la final, chiar dacă ora era târzie. Am văzut 
multă bucurie pe fețele celor prezenți, entuzi-
asm și mulți dintre spectatori au interacționat cu 
artiștii de pe scenă. Așa cum am spus într-una 
din seri, cred cu tărie că am spart gheața și în 
Chitila se va cânta folk de acum încolo.
Gabi: Bucuria oamenilor a fost molipsitoare. 
Momentele de la începutul spectacolelor, când 
în fața scenei era o mulțime de copii care îi 
acompania pe artiști, trăirile spectatorilor în 
timp ce cântau sau dansau, sunt de nedescris. 
Și-aș mai vrea să menționez curățenia care era 
în parc după plecarea ultimului spectator.

D
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Ce frumoasă e Chitila

Dublii campioni mondiali la KARATE
M ondialul de karate WUKF ce a avut loc 

în Fort Lauderdale, Florida, Statele 
Unite, între 1 și 10 iulie, a avut la start un 
număr total de 1470 de sportivi din 34 de țări. 
Nivelul competițional a fost extrem de ridicat, 
sportivii chitileni concurând cu cel puțin 15-20 
sau chiar 40 de sportivi pe categorie, dar au 
reușit să-și dovedească  încă o dată valoarea și 
să ne facă mândri de performanțele lor.
Multipla campioană Oana Sauciuc, într-o grupă 
foarte dificilă, a reușit să se claseze pe locul 3 mon-
dial, obținând medalia de bronz la proba de 
Kumite Shobu Sambon, categoria 18-20 ani și pe 
locul 5 mondial la proba de kata individual. În 
aceeași zi, Denisa Vulcăneanu a obținut pentru 
România medalia de aur la proba de Kata individu-
al și s-a impus în proba de Kumite Shobu Nihon, 
unde a avut peste 15 adversare din toate colțurile 

n perioada 23-28 iulie, Sala Sporturilor din incinta Clubului 
Sportiv Chitila a fost gazda unui eveniment de excepție în lumea 

sportivă, prima Tabără de Baschet destinată sportivilor cu vârste 
cuprinse între 8 și 16 ani, legitimați sau nu la CS Chitila. A fost un 
Camp organizat de Asociația „Fabrica de Baschet”, în parteneriat cu 
C.S. Chitila și ABC Shooting Stars, la care au participat 29 de copii, 
majoritatea sportivi ai CS Chitila. Copiii au avut câte două 
antrenamente zilnic, fiecare a 90 de minute de pregătire specifică 
pentru fiecare tânăr baschetbalist. „Principalul scop baschetbalistic al 
campului a fost îmbunătățirea tehnicii individuale a sportivilor”, ne-a 
spus Cătălin Naziru, antrenorul C.S. Chitila.
Antrenorul coordonator a fost Eugen Ilie, actualmente antrenor al 
echipei de baschet Dinamo București și în trecut antrenor al loturilor 
naționale de U16M și U18M ale României, antrenor la Steaua, Galați, 
Voluntari, Ploiești și Zako, în Irak. Alături de el, antrenorii cluburilor 
partenere, Cătălin Naziru și Iulian Florea, antrenori la C.S. Chitila, 

Prima ediție a 
„Chitila Summer
Basketball Camp” 

CHITILA NOASTRĂ!

Î

respectiv ABC Shooting Stars, precum și Cristina Popa, project 
manager și social media manager, s-au asigurat că toate exercițiile 
au fost efectuate corect și au fost însușite bine și că fiecare participant 
s-a bucurat de toată atenția necesară.
„În acest Camp i-am avut parteneri pe cei de la Mega Mall și Mega 
Mall Sports, care ne-au găzduit pe terenurile lor pentru un 
antrenament și o sesiune de jocuri (biliard, bowling etc). A fost un 
Camp reușit din toate punctele de vedere, copiii având ocazia de a 
lucra cu antrenori și sportivi profesioniști. Andrei Mandache, 
căpitanul echipei de baschet Dinamo, a fost și el prezent la una dintre 
sesiuni pentru a le explica ce înseamnă „viața de sportiv”, a adăugat 
Cătălin Naziru, antrenorul baschetbaliștilor chitileni.

lumii pe care le-a învins cu brio, aducând Români-
ei medalia de aur pentru categoria de vârstă de 12 
ani și devenind prima chitileancă dublu campioa-
nă a lumii. A urmat-o Bianca Tamași, care a 
obținut și ea bronzul mondial la Kumite echipe și 
Alexandru Manea, care a luptat exemplar în toate 
cele 6 runde ale probei de Kumite Shobu Sambon 
individual, nelăsând niciun adversar să puncteze 
împotriva lui, obținând medalia de aur pentru 
categoria de vârstă 14-15 ani, dar și aurul la proba 
de Kumite echipe rotativ și medalia de bronz la 
Kumite echipe Shobu Sambon, devenind și el 
dublu campion mondial.
Mulțumim Conducerii Clubului, Primăriei Orașu-
lui Chitila și Consiliului Local, care au asigurat 
participarea sportivilor la acest campionat și mul-
țumim antrenorilor Magdalena și Dan Tamași 
pentru munca depusă. 

e dorim cu toții să trăim într-un oraș frumos și curat, însă este important 
să știm să păstrăm această frumusețe și să-l iubim așa cum ne iubim pe 

noi. Fiindcă el suntem noi. Noi suntem Chitila! Mulțumim Emil Dobrovol-
schi, Cristian Eremia, Gabriel Leca, Samuel Chiriluță pentru imagi-
nile superbe trimise la redacție și așteptăm poze și de la alți cititori.

N
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Ziarul copiilor

Poveste despre culoare și talent
Elevele - pictorițe din Chitila,
olimpice naționale la Sibiu

T

T „Ce mică e
vacanța mare”

oată lumea adoră vacanța și mulți dintre 
copii se întreabă: ce s-ar întâmpla 

dacă aceasta ar dura mai mult… Ei bine, 
răspund tot cei mici, dacă vacanța ar 
dura mai mult, ai avea timp să vizitezi 
mult mai multe locuri unice din 
România, iar parcul din orașul nostru ar fi tot timpul 
animat de veselie și zgomote jucăușe. La munte, 
veverițele, ca niște mingi de foc, ar sări întruna 
dintr-un copac în altul, privind copiii care doresc să 
le mângâie și să se joace cu ele, creioanele colorate și 
plastilina ar aștepta și ele să aducă veselie și bucurie, 
iar la mare, valurile învolburate ar fi pline de copii 
jucăuși, fericiți de întâmplările vacanței de vară, care 
ar trebui să dureze măcar... zece ani. „Unii dintre 
copii așteptau vacanța cu mult timp înainte ca 
aceasta să se apropie. Își aminteau de toboganele cu 

apă, de parcuri de distracții, de zile 
petrecute alături de părinți, pe primul loc 
în sondaje aflându-se înghețata, urmată 
îndeaproape de piscine! Bucuria din ochii lor, când 
vorbesc despre astfel de lucruri, nu se compară cu 
nimic. Ochii copiilor vorbesc! Ne învață pe noi, 
părinții și educatorii, să dăm timpul înapoi, să visăm 
mai mult, să zâmbim, apoi să ne oprim și să 
observăm că cel mai mult ne amintim de vacanțele 
copilăriei noastre. Așa își vor aminti și ei, copiii noștri 

dragi - de blândețea aceasta dulce. Părinți și copii, 
să construim amintiri frumoase, clipe dragi, 

momente calde, din care să ne hrănim 
peste ani. Și peste toate, să apară 
chipul cunoscut al unui dascăl, ce 

veghează ca luminițele din ochii 
copiilor să se aprindă de câte ori vorbesc 

despre aceste imagini…”, spune Daniela 
Militaru, directoarea grădiniței Voinicel.

imp de patru zile din iulie, cei mai talentați copii din România s-au 
întrecut la Muzeul ASTRA din Sibiu într-ale picturii, țesutului, cusutu-

lui, olăritului sau sculpturii în lemn, în cadrul ediției a XXV-a a Olimpiadei 
,,Meșteșuguri Artistice Tradiționale”. Evenimentul, organizat de Muzeul 
ASTRA și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, a reunit 200 de participanți, 
dintre care 126 elevi în concurs și, spre mândria noastră, două eleve chitilence 
și-au văzut recompensat talentul artistic deosebit cu premiile cele mai mari ale 
Olimpiadei. Astfel, Maria Voicu (susținător Centrul Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov CJCPCTI - instructor Popa 
Anica) a obținut Premiul I la secțiunea Icoană pe sticlă, cu lucrarea „Sfântul 
Mucenic Haralambie”, iar Andrada Matei (susținător CJCPCTI - instructor 
Mihnea Badea) a obținut Premiul I și Premiul Special în valoare de 600 de lei 
oferit de Vatra Meșterilor și Creatorilor Populari (s-au oferit doar trei astfel de 
premii pe țară) la secțiunea Pictură naivă – sticlă, pentru lucrarea „Pandemie 
rurală”.
„Am participat la multe concursuri și competiții, unde lucrările mele au fost 
expuse și admirate, însă cea mai dragă mie este Olimpiada care are loc în Dum-
brava Muzeului ASTRA din Sibiu, la care particip din anul 2013, când aveam 
vârsta de 9 ani și unde am obținut premiul I de cinci ori consecutiv. Olimpiada 
face parte din copilăria mea și tot timpul va ocupa un loc special în inimă! 
Cu sprijinul doamnei directoare Ștefania Duminică și a CJCPCTI și, mai ales, 
având îndrumarea doamnei Mariana Badea, am participat și am obținut și 
anul acesta premiul I la olimpiada națională, cu lucrarea „Sfântul Haralambie 
- vindecătorul de boli’’, aceasta fiind una dintre temele impuse la secțiunea 

icoane pe sticlă. 
Când pictez 
icoane simt că 
fac parte 
dintr-o lume 
diferită, mai 
liniștită, de 
asemenea, se 
creează o legă-
tură mai puter-
nică între mine 
și sfinții ale 
căror chipuri le 
redau”, ne-a 
spus emoționa-
tă, olimpica 
națională Maria 
Voicu.
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Dragi prieteni,

Vă reamintim faptul că în 
orașul nostru este în plină 
desfășurare campania Primă-
riei Chitila de sterilizări gratu-
ite pentru câinii și pisicile cu 
stăpân.       

Pentru informații suplimentare și programări, vă rugăm să contactați 
cabinetul CMVI DR. RUSU CRISTINEL din Șoseaua Banatului nr. 
38, telefon 0723.555.551.
Este trist să vedem încă animale abandonate pe străzile orașului. Condi-
țiile grele de viață pot transforma un câine abandonat intr-un câine 
agresiv. 
Haideți să dăm dovadă de responsabilitate și să ne sterilizăm animalele 
din curte. Doar astfel putem preveni abandonul.

Sterilizare
gratuită

Ai o poveste interesantă de spus, ai un 
vecin care face ceva deosebit, ai văzut 
un eveniment sau o întâmplare 
interesantă din oraș, știi un loc frumos 
sau ai poze deosebite din Chitila de 
ieri și de azi, scrie-ne pe adresa de 

EMAIL:
chitilaazi2019@gmail.com și poți 
fi pentru o zi reporter voluntar al 
ziarului nostru iar povestea sau 
imaginile trimise de tine pot deveni o 
știre de interes pentru comunitate.

Scrie-ne povestea 
ta despre Chitila!

Nu uitați: noul serviciu digital oferit de Primăria Chitila, este 
funcțional și poate fi găsit la adresa: 
https://serviciionline.echitila.ro
Cu ajutorul acestuia, puteti obține online (la o simplă solicitare) 
numeroase documente cu semnătură digitală, precum: avize, 
certificate, adrese, răspunsuri pentru petiții, autorizații, cereri și 
multe altele.

Fără cozi și agomerație la ghișee!

PROGRAMUL LINIILOR R429 ȘI R476
ÎN ZILELE DE LUNI - DUMINICĂ

S.C. RAM GUARD COMPANY S.R.L.

angajează

AGENȚI DE SECURITATE 
Condiții de angajare:

- Seriozitate
- Atestat

CV-urile se depun pe adresa de e-mail:
ramguardcompany@gmail.com

Detalii la telefon: 0756 063 461

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTRU DEPOZITUL NOSTRU 
DIN BUFTEA 

ZONA ELI PARK 3
 OFERIM:

 

 

Contact: 0790.899.691
 

 
  

 

ANGAJĂM
MANIPULANȚI MARFĂ ȘI
PERSONAL NECALIFICAT

• Venituri salariale foarte bune;
• Program: 1 schimb;
• Condiții de muncă foarte bune în 
depozit nou - dușuri, ves�are, zonă 
de luat masa cu toate facilitățile;

• Tichete de masă;
• Asigurare medicală privată;
• Transport asigurat;
• Posibilitatea de a lucra într-o 
companie în con�nuă dezvoltare;


