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RECHIZITE
Se acordă tichete socia-
le pentru rechizite, 
elevilor din familii cu 
venituri mici. 

oți iubitorii celei 
de-a șaptea arte, 

cinefili împătimiți 
sau doar admiratori, 

sunt invitați în 10 și 11 
septembrie în frumoasa locație din Parcul 
Dendrologic la un eveniment mult așteptat de 
chitileni și nu numai: cea de-a XI-a ediție a 
Festivalului de film în aer liber „Chitila 
Film Fest 2021”, manifestare organizată cu 
aceeași acuratețe de Primăria Chitila și reali-
zată cu sprijinul Centrului Județean pentru 
Cultură Ilfov. 
Chitila Film Fest, cea mai prestigioasă 
manifestare cinematografică a județului 
Ilfov, își deschide și anul acesta porțile, 
în decorul încântător de pe malul lacului 
Chitila, cu filmele înscrise în competiția 
cinematografică, cu muzică bună și cu 
cea mai frumoasă atmosferă de festi-
val în aer liber. Frumoasa actriță 
Diana Stancu - cunoscută pentru 
rolul din filmul „Poveste de dragos-
te” ca și pentru interpretarea din 
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a XI-a EDIȚIE 

rice început de an școlar înseamnă 
entuziasm, nerăbdare și bucuria de 

a reveni la școală sau la grădiniță, așa cum 
înseamnă, deopotrivă speranțe și emoții, 
atât pentru copiii care pășeșc pentru prima 
dată într-o sală de clasă sau revin în mediul școlar familiar, cât și pentru părinți și cadrele didactice. 
Îmi doresc, dragii mei, să asigurăm tinerei generații acces la învățământ de calitate, dar este, în egală 
măsură, important ca actul educațional să aibă loc într-un mediu modern și accesorizat, iar la începutul 
acestui an școlar avem bucuria de a inaugura noua grădiniță Voinicel.
De altfel, am asigurat în toate unitățile de învățământ din orașul nostru condițiile optime pentru desfășurarea procesului educa-
tiv, atât pentru elevi, cât și pentru preșcolari, căci, pentru mine, după cum deja știți, sistemul de educație în Chitila a fost mereu 
o prioritate, justificată de importanța pentru viitor a unui act educațional de calitate. Și vă asigur în continuare pe toți, elevi, 
părinți, profesori, că veți avea întreaga noastră susținere pe parcursul acestei noi călătorii a cunoașterii pe care o începeți acum. 

Urez multe reușite și succes tuturor elevilor noștri, precum și 
multă răbdare și încredere părinților și profesorilor! Vă doresc 
tuturor un an școlar cât mai bun, cu multă sănătate și energie!

O Succes înnoul an scolar!

Emilian Oprea,
Primarul Orașului Chitila

Aplauze pentru
„Chitila Film Fest 2022”!

T

„Lecția” lui Eugen Ionescu, de 
la Naționalul bucureștean - 

coordonatoarea atelierelor de 
actorie ale Maiei Morgenstren, 

este cea care prezintă, cu talent 
și bucurie, ediția 2022 a festiva-

lului de film chiti-
lean. 

Succesul de care se 
bucură festivalul 

devenit tradiție a orașu-
lui nostru și prezența masivă 

a spectatorilor, dă încredere 
organizatorilor, care le rezervă 

chitilenilor iubitori de film și 
cultură ocazia de a se delecta, 

la început de septembrie, 
urmărind în aer liber producții 

cinematografice de succes.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE
LA ECOTRANS  

În data de 17 septembrie 
2022 Societatea Ecotrans 
STCM va organiza, la sediul 
Autobazei Chitila, între orele 
9.00-15.00, „Ziua porților 
deschise” în cadrul căreia va 
face pentru publicul călător, 
prezentări ale mijloacelor de 
transport și ale activităților 
derulate. Evenimentul are loc 
în cadrul Săptămânii Europe-
ne a Moblității, ce are ca temă 
anul acesta „Better connecti-
ons” (conectivitate mai bună) 
și este organizat împreună cu 
Asociația de Dezvoltare Inter-
comunitară pentru Transport 
Public București Ilfov. 
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O toamnă bogată
în proiecte și noi programe de investiții

Stimați concetățeni, 

Al vostru, 
Emilian Oprea

n a doua parte a lunii 
august ne-am concentrat 
atenția pe rectificarea de 

buget pe care am avut-o în ședinta 
de Consiliu Local din data de 19, 
în care am realocat sumele ce am 
constatat că nu mai pot fi cheltuite 
pe proiectele unde erau prevăzute 
inițial - din motive independente 
de Primăria Chitila - și le-am diri-
jat către alte lucrări de investiții 
unde suplimentările au fost nece-
sare. În această manieră, consider 
că la momentul actual avem un 
buget echilibrat, reușind să asigu-
răm finanțarea până la sfârșitul 
anului pentru toate programele 
de investiții ale orașului nostru.

BANI PENTRU BURSE DE 
LA BUGETUL DE STAT
O dezbatere importantă în această 
perioadă a fost cea referitoare la 
bursele copiilor - deoarece anul 
trecut Guvernul a mărit substanți-
al bursele elevilor - de la o bursă 
de 100 lei anul trecut acum 
aceeași bursă are un cuantum de 
500 lei - și a declarat că bursele se 
acordă din sumele defalcate care 
vin din impozitul perceput de stat 
prin TVA, dar și din bugetele 
locale. Acest lucru ne-a creat o 
reală problemă nu numai nouă, ci 
și tuturor celorlalte primării din 
țară care nu dispun de fonduri 
suplimentare ca să poată respecta 
această cerință. De exemplu, anul 
trecut Primăria Chitila a primit 
255.000 lei din bugetul național și 
bursele au fost 327.746 lei, iar 
diferența a putut fi suportată de 
bugetul local, pe când anul acesta, 
când bursele au crescut, suma 
alocată de la bugetul național a 
fost aproape aceeași, de 262.000 

lei, în vreme ce necesarul pentru 
bursele elevilor însumează 
766.000 lei. De aici, o diferență 
uriașă, imposibil de suportat de 
către bugetul local. De aceea, Aso-
ciația Orașelor din România, 
susținută și de președintele Con-
siliului Județean Ilfov, Hubert 
Thuma, a pus presiune pe cei de la 
Guvern, cerând alocarea de sume 
suplimentare pentru acordarea 
burselor, astfel încât elevii să 
beneficieze de dreptul lor conferit 
prin lege.

CLASE MODULARE LA 
ȘCOALA „ION VIȘOIU”
În acest moment, suntem în etapa 
în care am organizat lucrurile 
esențiale pentru începerea anului 
școlar și vă asigur că toate școlile 
și grădinițele noastre sunt pregă-
tite pentru acest lucru. La școala 
„Prof. Ion Vișoiu”, până la finalul 
lunii septembrie, vom realiza 
branșamentele necesare și vom 
instala un ecart cu clase modula-
re. Aceste clase au fost solicitate 
de conducerea de la „Ion Vișoiu”, 
până la finalizarea noii școli, 
pentru că există clase pregătitoare 
suplimentare la ciclul de învăță-
mânt primar.

REABILITARE ȘI MODER-
NIZARE PENTRU PASAJUL 
DE LA GARĂ
De asemenea, avem discuții cu 
Ministerul Transporturilor 
pentru a stabili cum vom proceda 
în ceea ce privește pasajul pieto-
nal de la gară, pentru că, la inter-
vențiile noastre, Guvernul a dat o 
Ordonanță de urgență prin care se 
pot transmite autorităților publice 
aceste pasaje pentru a le moderni-
za și reabilita. Dar, deși Ordonan-
ța a fost dată acum trei luni, nu 

ne-am bucurat de nici o schimba-
re și, de aceea, în data de 30 
august am avut o întâlnire de 
lucru cu secretarul de stat Ionel 
Scrioșteanu pentru a urgenta 
demersurile.

DEMARĂM LUCRĂRILE DE 
MODERNIZARE A ILUMI-
NATULUI PUBLIC
Pe de altă parte, avem în licitație 
publică, acum, achiziția de lucrări 
pentru întreținerea și moderniza-
rea spațiilor verzi în Chitila – sper 
că în două luni vom finaliza aceas-
tă licitație și vom avea un nou ope-
rator care să aibă grijă de acestea, 
pentru următorul an. În plus, 
suntem în curs de a finaliza celelal-
te achiziții, însă din păcate în cazul 
autobuzelor electrice - cei care au 
depus oferte nu au răspuns cores-
punzător clarificărilor și cred că 
vom anula licitația - în numărul 
următor vom veni cu mai multe 
lămuriri în această privință. La 
iluminatul public am definitivat 
toată documentația și am eliberat 
și autorizația de construire, 
urmând să înaintăm documentele 
către Ministerul Dezvoltării, care e 

Î

Pașii urmați și etapele parcurse de noi în aceste luni de vară au avut drept scop ajustarea tuturor 
lucrurilor pe care le aveam în plan, astfel încât să atingem un nivel echilibrat al tuturor palierelor de 

interes major pentru orașul nostru.

ȘTIRI

onstructorii Parcului Natural Valea Mangului atrag aten-
ția tuturor chitilenilor că parcul este încă în proces de C

finanțatorul nostru pentru proiec-
tul pe fonduri europene. Sper ca 
până la sfârșitul lui septembrie să 
avem un răspuns favorabil și să 
putem demara lucrările la moder-
nizarea iluminatului public în 
oraș, astfel încât să ne bucurăm de 
iluminatul cu LED, mai perfor-
mant și mai economic, termenul 
de implementare a proiectului 
fiind de 12 luni. 

Acestea fiind spuse, urmează o 
toamnă plină de provocări, recti-
ficări, proiecte și noi programe de 
investiții, așa cum v-am obișnuit. 
Pentru că mai sunt multe lucruri 
bune de făcut în orașul nostru. 
Fie că vorbim de educație, de 
sănătatea comunității, de curățe-
nie, de spații de recreere, de 
cultură sau de sport, de școli 
moderne, de siguranța pe străzi 
ori de mediul curat și prietenos al 
Chitilei. Și le vom face, prin efor-
tul comun al tuturor!

Accesul în
Parcul Valea Mangului
NU ESTE ÎNCĂ PERMIS!

amenajare și în întreaga zonă acce-
sul publicului nu este permis deo-
camdată, deoarece încă se lucrează 
cu utilaje, se execută finisări, cură-
țări, racorduri electrice la cabluri și 
există încă pericol de accidentare. 
Înțelegem curiozitatea și nerăbda-
rea de a admira și a vă bucura de 

frumusețile și mediul extraordinar 
oferite de acest parc unic, dar vă 
rugăm să respectați indicațiile 
responsabililor de lucrare și să 
evitați zonele cu acces limitat. 
Promitem să vă ținem la curent cu 
mersul lucrărilor și cu data des-
chiderii parcului pentru public.
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Orașul se dezvoltă

veste bună pentru locuitorii din 
Rudeni: în urma solicitărilor venite de 

la aceștia, Primăria Chitila a cerut și a reușit să 
obțină de la Compania Națională de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) monta-
rea, în virajul și pe sectorul de drum de la 
intrarea în Rudeni, de panouri transparente, 
speciale pentru reducerea zgomotului generat 
de traficul rutier. Astfel, CNAIR a finalizat, la 
intrarea în Rudeni, instalarea de panouri 
fonoabsorbante cu înălțimea de 3 metri, trans-
parente, pentru a nu obtura vizibilitatea con-
ducătorilor auto. Panourile sunt confecționate 
dintr-un material special ce asigură reducerea 
cu minim 25% a nivelului zgomotului produs 

MAI PUȚIN ZGOMOT RUTIER
pentru locuitorii din Rudeni

de traficul rutier, zgomot care produce discon-
fort acustic cetățenilor din Rudeni care locuiesc 
în acest sector aflat în vecinătatea Centurii 
Capitalei.
„Astfel de panouri fonoabsorbante se mai mon-
tează și în semi-inelul de nord de la Dragomi-
rești, precum și pe A1, A2 și alte 8 sectoare de 
Drumuri Naționale, obiectivul urmărit fiind de 
a oferi un confort acustic minim necesar 
persoanelor care locuiesc în vecinătatea sectoa-
relor de drum pe care s-a înregistrat un nivel 
foarte ridicat al zgomotului cauzat de traficul 
rutier intens”, se arată în nota de fundamenta-
re a Ministerului Transporturilor.

Vom avea stații de încărcare
pentru mașini electrice și hibrid

ncă un pas făcut spre realizarea planuri-
lor urbanistice propuse pentru orașul 

Chitila: a fost depus proiectul de investiție 
nerambursabilă pentru realizarea a șapte 
stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu 
locurile de parcare aferente, urmărind astfel 
realizarea infrastructurii de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic.
Proiectele de realizare în localități a unor 
astfel de stații de reîncărcare pentru vehicu-
le electrice sunt finanțate de către Adminis-
trația Fondului pentru Mediu (AFM), prin 
programul privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturile rutie-
re, program care promovează asigurarea 
infrastructurii necesare vehiculelor de 
transport „verde”, nepoluant.
Stațiile de reîncărcare a vehiculelor electrice 
și hibride sunt formate, conform precizări-
lor din programul AFM, din minimum două 
puncte de reîncărcare, alimentate de același 
punct de livrare din rețeaua publică de 
distribuție, care vor permite încărcarea 
simultană, atât în curent continuu la o 
putere ≥ 50 kW, cât și în curent alternativ la 
o putere ≥ 22 kW, a vehiculelor electrice. 
Stațiile vor fi echipate cu prize și conectori 
pentru ambele tipuri de încărcare, comunică 
prin protocol de tip OCPP (Open Charge 

Point Protocol) și dispun de meniu în limba 
română și în limba engleză. De asemenea, va fi 
posibilă instalarea de chargere (prize) atât 
pentru încărcare normală cu durată de circa 4 
ore, cât și pentru încărcare rapidă, de sub o oră.

Valoarea totală a obiectivului de investiții 
este de 2.215.982,10 lei, iar responsabilitatea 
Primăriei orașului Chitila în implementarea 
acestui proiect este de a realiza branșamen-
tele electrice pentru stațiile de încărcare.

Î

În luna aprilie, poliția locală a tras un semnal de 
alarmă cu privire la vandalizarea de către unii minori 
a mobilierului urban, de la lămpile de iluminat mon-
tate în parcuri, până la coșuri de gunoi, stații de auto-
buz, componente și accesorii ale aparatelor existente 
la locurile de joacă etc.
Din nefericire, iată, suntem nevoiți să revenim cu un 
material pe această temă, având în vedere că vandali-
zarea mobilierului urban a continuat, iar în cazurile 
recente, rezolvate de agenții noștri, fetele au depășit 
cu mult băieții la capitolul distrugeri. Având în vedere 
că acest fenomen este în creștere și că, de cele mai 

POLIȚIA LOCALĂ
BULETIN INFORMATIV

multe ori, evenimentele în care sunt implicați 
minori nu sunt reclamate, atragem atenția că 
în ultima perioada tot mai mulți minori lăsați 
nesupravegheați participă la distrugerea 
mobilierului urban și, fără nici o reținere, 
chiar și ziua, distrug de la coșuri de gunoi, 
pubele, bănci, amenajări stații de autobuz, 

ATENȚIE LA
DELINCVENȚA JUVENILĂ!

O

copaci ornamentali, până la înțeparea sau tăierea 
anvelopelor vehiculelor sau distrugerea anumitor 
accesorii ale acestora, oglinzi, ștergătoare etc.
Avertizăm că în toate situațiile constata-
te în care sunt implicați minori, părinții 
sunt direct responsabili și, în toate cazu-
rile, sunt obligați să achite toate distru-
gerile provocate de aceștia.
Mobilierul urban al orașului, parcurile și zona peisa-
gistică sunt bunuri realizate și întreținute cu mult 
efort și dăruire din partea autorităților locale, create 
pentru oameni și confortul lor, astfel că, pentru a le 
folosi și a ne bucura de aceste realizări, suntem 
obligați la protejarea lor.
Prin urmare, pentru stoparea acestui fenomen, facem 
un apel către părinți, în obligația cărora intră să 
supravegheze cu mai multă atenție minorii, să le 
cunoască anturajul și preocupările atunci când se află 
în spațiul public.



n spatele fiecărui om bogat sau sărac, 
celebru sau nu, se află un dascăl. Iar 

primul dascăl care ne sculptează caracterul și 
sufletul este, neîndoielnic, învățătorul. Ceea 
ce ne învață el nu uităm toată viața. Nici 
literele, nici semnele matematice, nici cuvin-
tele, de la „Ana are mere” la poveștile lui Nică 
a lui Ștefan a Petrei. Iar chipul învățătoarei, 
cea „de-a doua mamă” pentru fiecare copil, 
rămâne cu siguranță întipărit în memorie.
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Poveste de succes

Poveste despre succes și vocație
Î

raficul activităților extrașcolare ale 
vacanței 2022 a inclus și una dintre 

cele mai interesante și interactive tabere 
de vară, „Ocolul Pământului în 6 zile”, o 
„Eco-aventură” captivantă și distractivă de 
cunoaștere a diferitelor popoare din lume, 
petrecută la Cheia, în decorul minunat al 
naturii virgine de pe Valea Teleajenului, la 
poalele munților Ciucaș și Zăganu.
Cei 75 de copii din clasele pregătitoare A, a 
III-a B și a IV-a A, coordonați de cadrele 
didactice Victoria Dobre, Natalia Rotaru și 
Violeta Grigore, au participat din plin la 
toate aventurile și distracțiile din locurile 
lumii pe care le-au cunoscut în fiecare zi a 
taberei. Micuții au format echipe, au stabilit 
numele acestora și și-au ales căpitanii de 
echipă, după care au participat în fiecare zi 
la jocuri interactive, concursuri, parade cos-
tumate și tot felul de alte activități caracte-
ristice zonelor și popoarelor pe care le 

G

Au trecut mai mult de 42 de ani de când Eca-
terina Stancu- profesoară pentru învățămân-
tul primar la școala chitileană „Eleonora 
Iliescu”, cu gradul didactic I- „Doamna”, cum 
îi spun elevii ei folosind în voce majuscula 
respectului, a urcat prima dată la catedră. O 
viață de om. O viață de predat, de învățat, de 
educat generații de copii, o viață de dascăl în 
care și-a scris propria poveste despre succes 
și vocație. Spune cu sinceritate că nu se vede 
făcând altceva în afară de a preda, căci dra-
gostea pentru copii și de la copii îi ține loc de 

toate. „Nu știu dacă la examenul dat în clasa 
a noua la Liceul Pedagogic am conștientizat 
foarte mult ce înseamnă aceasta meserie. 
Însă mi-a ajutat Dumnezeu și cred că sunt 
unul din mai rarele cazuri în care s-a nimerit 
ca meseria să coincidă cu acea forță motrice 
interioară care te împinge să faci constant ce 
iți place. Deseori glumesc spunând că „nu 
sunt de meserie învățătoare ci de înclinație 
învățătoare”. 

Dincolo de știință și de 
reguli pedagogice, persona-
litatea celei care a educat 
atâtea generații de copii te 
farmecă imediat, căci desco-
peri în spatele privirii scru-
tătoare și parcă nițel severă, 
sufletul cald și deschis al 
unei femei deosebite. Copiii 
săi, de la clasă, o iubesc și o 
respectă, mai ales pentru  
frumusețea sufletului său. 
„Nu cred că pot sta departe 
de copii! După părerea mea 
învățătorul, după mamă și 

tată, este cea mai importantă persoană din 
viața unui copil ! Vă dați seama câtă magie: iei 
un copil care nu scrie, nu citește, nu socoteste, 
de cele mai multe ori nici nu vrea să rămână la 
școală, și după patru, sau acum cu clasa pregă-
titoare, cinci ani, dai familiei un copil pe care îl 
poți lăsa oriunde pe planetă și el se va descur-
ca! Poate sunt prea optimistă sau îmi iubesc 
prea mult meseria, însă așa văd eu lucrurile!” 
Poate că a știut, mărturisește, de la început 
care îi este vocația, căci după absolvire nu a 
căutat mult, nu a încercat felurite drumuri 

profesionale, ci a venit direct să predea. Fără 
să ia în calcul Capitala sau alte orașe mari la 
care ar fi îndreptățit-o notele de absolvire, a 
ales școala din Cartier, din Chitila, școala 
unde învățase la rândul ei și unde a fost apoi și 
directoare vreme de 13 ani. Drumul său a con-
tinuat cu absolvirea facultății, a unui master 
în Mangaement Educațional deși crede că o 
diplomă nu este neapărat necesară pentru 
recunoașterea meritelor unui bun învățător. 
Râde parcă nițel stingherită: „Da, cred că sunt 
unul dintre puținele cazuri care, de la reparti-
ție până în prezent nu am funcționat în altă 
școală. Mai puțin perioada 2013-2016 căt am 
fost detașată la Inspectoratul  Școlar Județean 
Ilfov pe funcția de inspector școlar pentru 
învățământul primar”.
A avut parte, mărturisește, de elevi foarte 
buni, dotați, care în fiecare clipă i-au răsplătit 
munca și investiția sufletească prin drumul 
frumos și drept pe care au apucat, prin reali-
zările lor și pe care i-a regăsit ca oameni ade-
vărați. Câți au fost? Nici nu știe. Mulți. Foarte 
mulți. Părinții și părinții părinților celor care 
vin acum la școală. „Mă gândesc că toți elevii 
mei sunt oameni de succes.  Mă întâlnesc 
aproape în fiecare zi cu o parte dintre ei. Așa 
este în Cartier! Îi văd aducându-și copiii la 
școală sau la grădiniță, am avut elevi copii ai 
copiilor mei. Le-am citit pe chip surprinderea 
când la ședinta cu părinții i-am întâmpinat cu 
apelativul „stimați părinți”. E o bucurie și o 
recunoaștere timidă a pasiunii pusă acolo, în 
munca sa.
După 42 de ani de carieră, ani trăiți în univer-
sul copiilor, cu creta în mână și catalogul sub 
braț, învățătoarea Ecaterina Stancu spune că 
nu știe dacă ceea ce a scris ea este cu adevărat 
o poveste de succes. Știe însă că secretul 
reușitei în această profesie pe care o face cu 
dragoste este dorința de a lăsa ceva în urmă.

cunoșteau, fiecare zi fiind încheiată de câte 
o discotecă, la fel, cu muzică specifică zonei.
După prima zi, Ziua „Europenilor”, au 

Vacanță
cu educație și distracție

urmat Ziua „Amerindi-
enilor”, Ziua „Orientu-
lui Îndepărat” și cea a 
„Orientului Apropiat”, 
când fiecare echipă 
și-a prezentat propriul 
program artistic și a 
fost premiată în jurul 
unui foc de tabără, sub 
lumina stelelor și în 
sunete de chitară cân-
tând despre legendele 
„Lumii Noi Descoperi-

te”. N-au lipsit jocurile sportive, tenisul, 
fotbalul sau badmintonul, n-au lipsit 
culorile și costumele, muzica și, bineînțe-
les, hohotele de râs și veselia. Copiii au 
încheiat „Drumul Aventurii” bucuroși să 
povestească pe îndelete zilele splendide 
petrecute în tabăra „Ocolul Pământului în 
6 zile”.
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Interviu

Pocco.ro – micul „Amazon” din Chitila 
Doi antreprenori chitileni, Dana Măr-
tinaș și Mircea Dragomir, lansează 
„pocco.ro”, o afacere e-Commerce- un 
discount concept store cu produse de cali-
tate la prețuri mici, accesibile tuturor. 
Magazinul online este destinat clienților 
din România urmând să facă în viitor 
pasul catre extinderea și in țările vecine.

Dana este specializată în Marketing, 
iar la pocco.ro se ocupa de operatiuni,  
iar Mircea are mai multi ani de expe-
riență în comerțul online și a creat 
popriul brand de produse electro și 
accesorii. Cei doi spun că, deseori, 
inspirația necesară pentru a porni un 
business online se află în jurul nostru. 
Familia, prietenii, nevoile, provocările, 
sau chiar activitățile zilnice pot fi o 
sursă de idei pentru o afacere de succes. 

Dana: Fiecare dintre noi a mai avut experi-
ența in retail , însă, în acest moment, magazi-
nele online dețin o cotă importanta din piața, 
fiind segmentul online cu cea mai spectacu-
loasă creștere în ultimii ani. 

Dana: Inevitabil, pentru a te putea deosebi 
ca brand pe o piață în continuă dezvoltare 
trebuie să fim deschiși către neconvențional, 
în special într-o perioada ca cea pe care 
tocmai am traversat-o, prin urmare avem 
mai multe strategii inedite.

Dana: Pocco.ro are trei parteneri fondatori, 
fiecare cu experiență vastă în domeniul lui de 
activitate, aspect important în evoluția companiei, 
pentru că domeniile lor de expertiză se completea-
ză reciproc, astfel că este de fapt o muncă ce 
devine pasiune. Ajunge să îți placă acea senzație 
de a ajuta alte persoane cu produse de calitate, sau 
cu un business care le ușurează efectiv viața și e o 
sursă de satisfacție personală, imediat ce începi să 
primești feedback-uri pozitive.

Mircea: In cazul de fata, si antreprenor si 
angajat, deoarece avem o legatura foarte 
stransa ca echipa  si fiecare dintre noi ne 
implicam direct in activitatea companiei.

Mircea: Una dintre acestea, de exemplu, este 
programul „Colegul meu”, prin care oricine doreș-
te poate deveni partener activ al proiectului nostru. 

Un magazin online pare un business 
ușor de pornit și simplu de condus către 
profit dar de fapt, are foarte multe în 
comun cu magazinul fizic, offline și e 
nevoie de multă muncă pentru a avea 
succes. V-ați gândit la lansarea unei noi 
afaceri de comert online. De ce online, 
care sunt avantajele? 

De ce antreprenor și nu salariat? 

Ce fel de strategii inedite? Dați-mi un exemplu.  

Cine sunt fondatorii pocco.ro?

Mult succes, Dana și Mircea, mult succes pocco.ro!

Mircea: Productivitatea începe cu resurse-
le umane, iar investiția majoră se face în 
oameni de calitate, profesioniști, cu o pregă-
tire vastă în domeniu, dar înseamnă și capa-
citate și dorința de muncă. În cadrul compa-
niei noastre, oamenii se integrează cu ușu-
rință, iar rezultatele vin rapid și facil, 
lucrând organizat, fără presiune. 
Dana: Rezultatele productivității se văd în 
calitatea produselor și serviciilor oferite, iar 
lucrul acesta ne încurajează să lucrăm la 
îmbunătățirea continuă a portofoliului.

Toate companiile online se lovesc de cele 
mai mari provocări în cazul productivității. 
De la lipsa oamenilor pregătiți și responsa-
bili, capabili să își respecte promisiunile și 
contractele, până la negocierea contracte-
lor cu furnizorii ori la gestionarea relațiilor 
cu clienții și oferirea unui „customer care” 
așa cum v-ați dori să primiți și voi în calita-
te de clienți ai unei companii comerciale.  
Ce înseamnă pentru voi a fi productiv? Și 
ce metode folosiți pentru a fi productivi?

Dana: Initial ne gandeam sa se numeasca 
Mangu, am pornit ideea de la o gluma, dorind sa 
construim impreuna un concurent mai mic, dar 
voinic al marelul site de e-commerce Amazon.
Toti trei suntem chitileni si suntem foarte 
mandri sa promovam orasul nostru. Pâna la 
urma ne-am decis sa il numim pocco.ro, 

Diferențierea dintre două magazine 
online pe aceeași platformă, cu același 
design, cu aceleași funcționalități și 
aceeași gamă de produse o face pune-
rea clientului în centrul afacerii (ce 

Mircea: Am plecat la drum cu o strategie 
concentrată în prima faza pe piața din online, 
urmând că treptat să aibă loc extinderea 
către offline.
Incepem cu un portofoliu de cateva mii de 
produse, la preturi foarte mici, avand chiar si 
o categorie de produse la 1 leu. De asemenea, 
clientii nostri vor avea acces in permanenta 
la reduceri considerabile.

V-ați gândit cum va funcționa aface-
rea? Și mă gândesc aici la platforma 
tehnică, ce se poate dezvolta pe par-
curs, în funcție de necesități, sau la 
nevoia de marketing. Chiar dacă ai un 
plan de business ca la carte, te docu-
mentezi, îți faci previziuni, aduci cele 
mai bune produse în magazine, tot e 
posibil să nu vinzi dacă nu ai un mar-
keting bun. Dacă va fi cazul, puteți 
schimba strategia de business? 

Provocarile unui start up e-commerce 
aflat la început de drum sunt atât finan-
ciare și la nivel de echipă, de angajați, 
sau proceduri cât și, deseori, de motiva-
ția interioară pentru a trece peste even-
tuale momente de criză sau a găsi un 
echilibru între viața de familie și antre-
prenoriat. Acceptați ideile neconvențio-
nale în afaceri? Dacă da, ce fel de idei? 

ți observat că din ce în ce mai mulți 
oameni se pricep la pedagogie, 

dezvoltare personală...educație în general?
Pe vremea mea această activitate  era 
lăsată pe mâna dascălilor. Nu zic că nu e 
importantă implicarea părinților, dar 
prea ne pricepem toți la programe școla-
re, la pedagogie, la metodică.
Să acordăm mai mult credit dascălilor, 
zic. Să îi respectăm mai mult, să ne 
respectăm între noi, să respectăm 
munca fiecăruia.
Succes în noul an școlar!

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

A ÎNCEPUT NOUL AN 
ȘCOLAR

A

beneficii îi oferi? cum reușești să-l fide-
lizezi?) dar și numele poate fi un ade-
vărat diferențiator al succesului. Cum 
se numește magazinul vostru online?  

numele reprezentand viziunea noastră 
comună, de a comercializa produse de calitate, 
la prețuri mici, accesibile tuturor.
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Ce frumoasă e Chitila

Cupa Chitila la fotbal și-a desemnat câștigătorii
C lubul Sportiv Chitila a fost sâmbătă, 

13 august, gazda ediției 2022 a Cupei 
Chitila la fotbal, o competiție deschisă 
sportivilor amatori. Turneul de minifotbal 
pentru categoria amatori a fost organizat 
de CS Chitila, cu sprijinul Primăriei Chiti-
la, iar la start s-au aliniat șapte echipe, 
care au concurat pentru titlul de campioa-
nă a Chitilei. După meciuri disputate și 
evoluții îndelung aplaudate de tribune, 
clasamentul final a fost următorul: Locul 1 
- Roma Academy, Locul 2 – Speranța, 
Locul 3 - FC Pierzătorii, Locul 4 - FC G1, 
Locul 5 – Vulturii, Locul 6 – Rechinii, 
Locul 7 - FC Magic Jackpot. Confruntarea 

n luna august, grupa de copii de peste 10 ani din cadrul secției de 
baschet a Clubului Sportiv Chitila a participat la o activitate de 

adoptare a comportamentelor sănătoase (fără fum de țigară, alcool, 
droguri și medicamente fără prescripție medicală) și a modalităților 
adecvate de rezolvare fără violență a conflictelor și de luare a 
deciziilor, organizată de  către Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Ilfov (structură teritorială a Agenției Naționale 
Antidrog). Programul, proiectul și intervențiile au avut ca obiectiv 
informarea, educarea și conștientizarea sportivilor, cu privire la 
efectele consumului de alcool, tutun și droguri, precum și dezvoltarea 
unor atitudini și practici în rândul acestor categorii, prin orientarea 
grupurilor țintă către activități recreaționale și sportive, ca alternativă 
la consumul de droguri.
Reprezentanții Agenției Naționale Antidrog au fost pregătiți să ofere 
informații utile în scopul prevenirii consumului de substanțe 
interzise, iar copiii au luat parte la discuții libere despre pericolele 
consumului de substanțe interzise și la activități interactive, au 

Campanie
“Viață sănătoasă - riscul
folosirii substanțelor interzise”
pentru sportivii din cadrul C.S.Chitila

IUBIM CHITILA!

Î

vizionat filmulețe de prezentare și au fost invitați să testeze 
ochelarii speciali care imită efectele diferitelor substanțe 
psihoactive și simulează percepția distorsionată a realității ca 
urmare a consumului de droguri și/sau alcool.

din finala mare dintre Roma Academy și 
Speranța a fost adjudecată de Roma cu 
3-2, iar finala mică dintre FC Pierzătorii și 
FC G1 s-a încheiat cu scorul de 6-6 și a fost 
câștigată de Pierzători cu 3-2 după penal-
ty-uri.
Echipele finaliste și câștigătorii turneului 
au fost recompensați cu diplome, cupe, 
medalii, mingi de fotbal și multe altele și 
au fost, de asemenea, premiați și cel mai 
bun jucător, Geani Ionuț Boroleanu de la 
Speranța și cel mai bun portar - Mihai Ben, 
de la Roma Academy.
Felicitări tuturor participanților, câștigăto-
rilor Cupei Chitila, dar și organizatorilor!

e dorim cu toții să trăim într-un oraș frumos și curat, dar este 
important să știm să păstrăm această frumusețe. Vrem să 

arătăm comunității chitilene că este important să respectăm mediul, 
dar și pe cei de lângă noi: să nu aruncăm deșeuri la întâmplare, să ne 
bucurăm de flori fără să le rupem, să respectăm munca și eforturile 
instituțiilor locale și să păstrăm orașul curat... Aceasta înseamnă că ne 
pasă! Dacă îți iubești orașul, fii mândru de el și păstrează-i frumusețile! 
Mulțumim Cristian Eremia pentru imaginile superbe trimise la 
redacție și așteptăm în continuare fotografii și de la alți cititori.

N



7

Ziarul copiilor

Anul școlar va avea
CINCI VACANȚE

P

D

Program normal sau
program prelungit?

e la 1 septembrie 2022, Grădinița Voi-
nicel funcționează cu cinci structuri, 

două cu program prelungit și trei cu program 
normal, iar pentru a ușura alegerea părinților 
asupra uneia sau alteia dintre opțiuni, am 
solicitat directoarei Voinicel-ului, prof. Dani-
ela Militaru, prezentarea avantajelor fiecărui 
tip de program: „În programul normal, între 
orele 8-12, micuțul petrece mai puțin timp în 
colectivitate, așa că dragostea familiei îl ocro-
tește mai multă vreme, iar părinții pot con-
trola orele alocate odihnei de prânz. Cei mai 
mulți dintre copii se adaptează cu ușurință 
acestui program, căci timpul petrecut depar-
te de familie este mai scurt. Programul scurt 
oferă multe oportunități în privința jocurilor 
libere, iar preșcolarii au parte de puterea 

exemplului în privința deprinderi-
lor caracteristice vârstei. La pro-
gramul prelungit, până la orele 
17:30, putem enumera ca avantaje 
faptul că cel mic are un program fix: masa de 
prânz este servită la aceeași oră (12:00), iar 
somnul de prânz are loc între 13:00 și 15:00. 
Apoi, copiii au mai mult timp să socializeze și 
să lege prietenii, învață care sunt regulile 
grupei și cât de importantă este respectarea 
acestora, astfel că vor învăța să se raporteze 
la ele chiar și în mediul familial și, în plus, 
deprind mai rapid abilitățile specifice vârstei 
- servirea mesei, folosirea toaletei, igiena, 
îmbrăcatul și dezbrăcatul etc. Mulți părinți 
sunt nehotărâți între a alege să își înscrie 
copilul la o grădiniță cu program scurt sau cu 
unul prelungit astfel că indicat este să înscrie 
copilul la o grădiniță care dispune de ambele 
variante de program, așa cum este Voinicel, 
astfel încât să poată face cea mai bună alege-
re pentru dezvoltarea celui mic”.

otrivit structurii anunțată de 
Ministerul Educației și publi-

cată în Monitorul Oficial, anul 
școlar 2022-2023 va avea o durată 
de 36 de săptămâni, va fi primul 
organizat cu perioade de învățare 
mai scurte și vacanțe mai dese și va 
fi împărțit în module, fiind elimi-
nată denumirea de „semestre” și 
împărțirea introdusă în 1998.
Astfel, calendarul anului școlar 
cuprinde 5 module și 5 vacanțe, 
prima zi de cursuri este 5 septem-
brie 2022 (cea mai timpurie dată 
de începere din istoria recentă a 
școlii românești), iar cursurile se 
încheie pe 16 iunie 2023. Prin 
excepție, elevii claselor a VIII-a vor 
avea 35 de săptămâni de școală, 
anul școlar urmând să se încheie pe 
9 iunie. Toți elevii vor avea vacanță 
în perioada 22-30 octombrie 2022, 
spre deosebire de anii trecuți când 
intrau într-o vacanța „de toamnă” 
doar preșcolarii și cei din clasele 
primare. O altă vacanță nou apăru-
tă este cea din luna februarie, care 
este „mobilă” și va putea fi pozițio-
nată în săptămâna 2, 3 sau 4 din 
lună, în funcție de decizia ISJ Ilfov. 

O altă premieră este „Săptămâna verde”, care, alături de „Școala 
altfel”, se desfășoară în perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, în 
intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia școlii, dar 
cele două nu pot avea loc în același modul de învățare.

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023

Modulul 1:
- cursuri: 5 septembrie - 21 octombrie; 
- vacanță: 22 octombrie - 30 octombrie;
Modulul 2: 
- cursuri: 31 octombrie - 22 decembrie; 
- vacanță: 23 decembrie - 8 ianuarie;
Modulul 3: 
- cursuri: 9 ianuarie - 3 februarie, (respectiv 10 sau 17 februarie la 
decizia ISJ); 
- vacanță: o săptămână, la decizia ISJ, în perioada 6 - 26 februarie;
Modulul 4: 
- cursuri: 13 februarie (20 sau 27 februarie, la decizia ISJ) - 6 aprilie; 
- vacanță: 7 aprilie - 18 aprilie;
Modulul 5: 
- cursuri: 19 aprilie - 16 iunie; 
- vacanță: 17 iunie - 3 septembrie.

Odată cu începerea noului an 
școlar va intra în funcțiune și noul 
Regulament-cadru al școlilor, 
ROFUIP. Potrivit documentului, 
elevii nu vor mai putea fi exmatri-
culați, profesorii vor încheia o 
singură medie pe an la o discipli-
nă, iar părinților le este interzis să 
mai adune bani pentru cadouri 
destinate cadrelor didactice. 
Tezele nu vor mai fi obligatorii, 
dar vor putea fi susținute dacă 
profesorii consideră necesar, 
numărul de note urmând a fi puse 
elevilor în funcție de numărul de 
ore alocat pe fiecare disciplină în 
parte, dar nu mai puțin de trei. De 
asemenea, se prevede că elevii vor 
beneficia de un plan individuali-
zat de învățare, întocmit de profe-
sori în urma evaluărilor susținute.

T I C H E T E 
EDUCAȚIONALE 
DE 500 LEI PE AN

in această lună va începe acordarea 
tichetelor sociale pentru sprijin 

educațional copiilor care provin din fami-
lii fără posibilități financiare și care 
frecventează zilnic învățământul de stat, 
preșcolar, primar sau gimnazial. Stimu-
lentul educațional, sub formă de tichete 
sociale pe suport electronic, are valoarea 
de 500 lei pe an școlar și poate fi folosit 
pentru a achiziționa rechizite sau vesti-
mentație necesare frecventării cursurilor. 
Stimulentul se acordă în perioada cursu-
rilor (septembrie-iunie) familiilor cu 
venituri mai mici de 298 lei lunar (pentru 
preșcolari), respectiv 1275 lei (pentru 
școlari). Cererile pentru preșcolari pot fi 
depuse zilnic la Primăria Chitila, Serviciul 
Asistență Socială, iar cele pentru elevii 
din ciclul primar sau gimnazial se depun 
la secretariatul școlii, în termen de maxi-
mum 5 zile de la începerea anului școlar.

D
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Vinul este o poveste asemnea uneia dintre 
poveștile fără sfârșit din 1001 de nopți, este 
relaxare și desfătare, iar poveștile sunt multe, 
frumoase și se potrivesc indiferent de culoarea 

Crama Banatului – Chitila
Magazinul tău de vinuri
Șoseaua Banatului, nr. 44, Oraș Chitila, Jud. Ilfov

Copiii din Chitila,
într-o călătorie imaginară
prin Europa

Am deschis pentru toți iubitorii de vinuri bune, de calitate. 

vinului din pahar. 
Vinul pune în valoare o mâncare bună 
sau este el pus în valoare de către o 
mâncare bună. Iar chitilenilor le plac 
lucrurile bune astfel că vom încerca să 

vă surprindem cu vinuri de calitate premium, 
vrac și îmbuteliate, care te ajută să vezi viața mai 
frumoasă.  Pentru că toate poveștile de 
viață se întâmplă alături de un vin bun. 

acanța e prilej de joacă, dar poate fi și 
moment de învățare. La Școala de Vară 

din Chitila, în a doua jumătate a lunii august, 
30 de copii au plecat într-o călătorie minu-
nată prin 6 țări europene, însoțiți și îndru-
mați de 6 învățători entuziaști și inspirați.

Evenimentul, organizat de Școala Gimnazială 
”Ion Vișoiu” împreună cu asociațiile Teach for 
Romania și Prețuiește Clipa, le-a dat posibili-
tatea elevilor de mai multe vârste, majoritatea 
din medii defavorizate, să afle o sumedenie de 
lucruri noi și interesante despre cele mai 
populare destinații de călătorie din Europa.

Școala de vară și-a propus două mari obiecti-
ve în aceste opt zile de distracție și învățare: 
în primul rând să îi încurajeze pe cei mici să 
colaboreze și să realizeze proiecte împreună, 
iar în al doilea rând să lucreze cu ei prin 
metode de dezvoltare a literației.

A fost o perioadă intensă, plină de activități 
interesante. Elevii au călătorit prin Germania, 
Italia, Spania, Franța, Marea Britanie și 
Olanda. Au lucrat în trei echipe mixte (mai 
multe grupe de vârstă) la trei centre de activi-
tăți diferite. La centrul de literație, tinerii iubi-
tori ai literelor au inventat povești, personaje, 
s-au pus în pielea unor detectivi și au rezolvat 

noi cazuri, au creat rime, ghicitori și s-au jucat 
cu deconstrucția și reconstrucția unor texte.
 
La centrul de științe și matematică, cei mici 
au învățat de ce se ridică un balon cu aer cald, 
au observat păsările în mediul lor natural și 
au învățat cum să le protejeze, au construit 
macheta turnului Eiffel din paie studiind 
efectele unei fundațiilor solide asupra clădiri-
lor înalte, au descifrat coduri secrete 
calculând, au construit mori de vânt folosin-
du-se de forme și figuri geometrice simple.

La arte și mișcare, elevii și-au folosit inteli-
gența și agilitatea ca să reproducă picturi 
după Monet, să se joace de-a sculptorul și 
statuile cu litere, să parcurgă o cursă cu 
obstacole, să scrie și să picteze o scrisoare 
către cei de acasă.
La finalul școlii de vară, elevii au sărbătorit 
minunata călătorie printr-o expoziție cu pro-
priile lucrări realizate în timpul Școlii de 
Vară. Apoi au cântat și s-au distrat la atelierul 
de percuție și tobe al lui Jean-Baptiste Odo-
beștianu și au plecat acasă cu minunate 
premii oferite de sponsorii Unicredit, Teach 
for Romania și Prețuiește Clipa.

„La sfârșit de august, Școala Primară Ion 
Olteanu a devenit reper de învățare autenti-
că și relevantă pentru comunitatea noastră. 
Datorită implicării unor colegi dedicați și a 
contribuției sponsorilor, cei 30 de cursanți ai 

Școlii de Vară au avut oportunitatea de a 
împărtăși bucuria colaborării și a depășirii 
propriilor limite. Le mulțumim voluntarilor 
pentru punerea în fapt a viziunii școlii noas-
tre Toți pentru școală, școală pentru toți!”, a 
povestit Ștefania Duminică, director al Școlii 
Gimnaziale ”Prof. Ion Vișoiu”.
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