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GRADINIȚĂ
De Ziua Internațională a 
Educației, s-a inaugurat 
oficial noua și moderna 
grădiniță „Voinicel”. 
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CONSTRUCȚIE
Experiența spectaculoa-
să a unei călătorii imagi-
nare prin Europa, pentru 
elevii de la „Ion Vișoiu”.
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SES 2022
Săptămâna Europeană a 
Sportului: fotbal, volei, 
baschet, rugby, karate, 
cros, ciclism, scrimă, șah.
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REABILITARE
Au fost reabilitate 
termic încă două 
blocuri, cele din străzile 
Magnoliei și Lalelelor. 

upă două amâ-
nări cauzate de 

vremea nefavorabilă, 
Festivalul de film în aer 

liber „Chitila Film Fest” 
s-a derulat, spre bucuria iubitorilor celei de-a 
șaptea arte care îl așteptau cu nerăbdare, în wee-
kendul 1-2 octombrie, beneficiind de prezentarea 
plină de talent a Dianei Stancu și a lui Vasile 
Calofir. Evenimentul, considerat cea mai prestigi-
oasă manifestare cinematografică a județului Ilfov, 
a fost organizat de Primăria Orașului Chitila în 
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a XI-a EDIȚIE 

„Chitila Film Fest”
și-a desemnat câștigătorii

D

parteneriat cu Centrul Județean pentru Cultură Ilfov.
Programul a cuprins șase filme documentare și 11 
filme de ficțiune și a fost urmat de 
proiecția filmului de lung metraj 
„Război în bucătărie”, cu regreta-
tul Gheorghe Dinică. Juriul, alcătuit 
din regizorii Marius Barna și Cătălin 
Apostol și actorul Vasile Calofir, a acordat 
premiile festivalului peliculelor: Dizarmo-
NICA, regia Jasmin Delev (documentar) și 
Planuri de vacanță, regia Alexandru Miro-
nescu (ficțiune, scurt-metraj). Premiul 
special a fost acordat filmelor Penelul 
fermecat (teatru de umbre) și Visul lui 
Don Quijote (teatru mimico-gestual).

VICTORIE
LA VOLEI! 

În debutul Campionatului 
Național de Volei, echipa de 
cadete a Clubului Sportiv 
Chitila a debutat cu dreptul.
Primul meci disputat acasă 
cu C.S.Năvodari s-a inche-
iat după 5 serii grele cu o 
victorie clară, cu 3-2 pentru 
sportivele chitilence.
Felicitări și la cît mai 
multe victorii!

Omagiul comunității
la vârsta de 100 de ani

Prof.univ.dr.
FLORIN STĂNICĂ

este cetățean de onoare
al orașului nostru

ea mai longevivă chitileancă, Dumitra Stancu sau tanti 
Mitana cum o știe toată lumea, a împlinit anul acesta 100 

de ani. Centenara a fost sărbătorită în casa unde locuiește de o 
viață, situată în strada Panduri, din satul Rudeni, de cele trei 
fete ale sale, de nepoți și strănepoți, care i-au organizat o masă 
festivă sub bolta de viță de vie din curte. La împlinirea unui 
secol de viață, tanti Mitana a primit flori, tort, un cadou financi-
ar de 2.000 lei, o plachetă aniversară - ce omagiază contribuția 
adusă la dezvoltarea comunității chitilene și arată respectul și 
prețuirea față de seniorii orașului nostru - și multe urări de 
bine și sănătate din partea primarului Emilian Oprea, a vicepri-
marului Costel Andrei și a reprezentanților Consiliului Local.
Deși simte povara anilor, sărbătorita este activă, îi place să 
comunice cu oamenii și s-a bucurat de oaspeții de la Primărie 

n ședința din 8 august 2022, Consiliul Local Chitila a 
decis conferirea titlului de Cetățean de onoare profe-

sorului universitar dr. Florin Stănică, prorec-
tor al Universității de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară București.
Titlul și certificatul de Cetățean de onoare al 
Chitilei i-au fost înmânate în cadrul unei ceremo-
nii speciale de către primarul Emilian Oprea, în 
semn de apreciere a atașamentului și activității sale legate în 

care au venit s-o felicite și cărora le-a 
povestit despre viața ei. Căci viața fiecărui 
om este o poveste, iar poveștile oamenilor 
au scris istoria. La mulți ani cu sănăta-
te tanti Mitana!

mod deosebit de viața orașului Chitila, precum și pentru 
talentul și serviciile deosebite aduse de acesta localității. 

Titlul este un semn de recunoaștere de către 
comunitatea locală a valorii și înaltei compe-
tențe a prof. univ. dr. Florin Stănică și a 
contribuției deosebite aduse de acesta la 

dezvoltarea și la creșterea prestigiului orașului 
nostru pe plan național. Un interviu exclusiv cu 

cel mai proaspăt Cetățean de onoare al orașului, în pagina 5.
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De vorbă cu primarul tău

Toamna clarificărilor pentru Chitila

Dragi concetățeni, 

Al vostru, 
Emilian Oprea

Anul acesta am putut orga-
niza o nouă ediție Chitila 

Film Fest și, deși acesta a fost 
amânat de două ori din cauza 
vremii nefavorabile, am reușit să 
avem o activitate minunată, fiind 
ajutați și de condițiile meteorologice 
prielnice, cu numeroși câștigători: 
DisarmoNika (regia Jaesmin Delev) 
și Planuri de vacanță (regia Alexan-
dru Mironescu). Penelul fermecat și 
Visul lui Don Quijote au primit 
Premiul Special. 

CETĂȚEAN DE ONOARE AL 
ORAȘULUI NOSTRU 
În plus, am făcut o propunere 
Consiliului Local prin care am 
solicitat acordarea titlului de Cetă-
țean de Onoare profesorului 
Florin Stănică, prorectorul Facul-
tății de Horticultură din cadrul 
Universității de Științe Agronomi-
ce și Medicină Veterinară din 
București și o prezență deosebit de 
importantă în Chitila. Domnia sa 
este o personalitate care s-a 
remarcat printr-o bogată activitate 
didactică și de cercetare în dome-
niul horticulturiii, si considerăm 
că acordarea titlului de Cetățean 
de Onoare al Orașului Chitila este 
o binevenită recunoaștere și o 
mare sărbătoare pentru întreaga 
noastră comunitate, întrucât, de 
15 ani domnia sa este alături de noi 
în tot ceea ce înseamnă înfrumu-
sețarea orașului din punct de 
vedere al spațiilor verzi.

CENTRUL MEDICAL CHI-
TILA - PROGRAM ȘI ÎN 
WEEKEND-URI
Cu excepția lucrurilor curente cu 
care ne ocupăm, este foarte 
important pentru dumneavoastră 
să știți că, în sfârșit, am predat 
spațiul pentru Centrul Medical 
celor de la Monza și ne-am propus 
împreună ca în luna decembrie să 

tăiem panglica și să inaugurăm 
Centrul Medical Monza - Chitila. 
Sunt convins că va fi apreciat acest 
nou serviciu medical de înaltă 
calitate ce vă va fi oferit, un mare 
avantaj fiind acela că va fi deschis 
și în perioada weekend-urilor. 

TRASEE DE TRANSPORT 
PUBLIC PRELUNGITE
Ne preocupă în această perioadă și 
situația transportului public. Astfel, 
am încercat împreună cu ADTPBI 
să găsim un interval orar mai bun 
pentru linia R476 și am solicitat 
prelungirea liniei R429 în Rudeni 
și în Cartierul de Tineret 3, unde 
este o comunitate importantă, și 
pentru intrarea Dacia din Rudeni. 
Acestea vor dura probabil puțin 
mai mult, pentru că sunt necesare 
avize de la Poliția Rutieră care se 
obțin pe baza unei anumite proce-
duri a managementului de trafic. 
Sper ca în maxim 2 luni să avem 
traseele operaționale prelungite.
De asemenea, facem eforturi în a 
determina constructorul să accele-
reze lucrările la școală, unde este o 
problemă cu întârzierea finanțării 
de la Ministerul Dezvoltării, sinco-
pă apărută din cauza decalărilor 
produse de perioada concediilor.

CNI A DEBLOCAT PROIEC-
TUL CASEI DE CULTURĂ
În luna septembrie am fost și la 
CNI pentru a interveni la nivelul 
conducerii de acolo în vederea 
susținerii financiare a celor trei 
obiective din Chitila și în a debloca 
un proiect important pentru noi, 
Casa de Cultură, unde, din cauza 
faptului că a câștigat prin licitație 
un constructor căruia îi lipseau 
resursele necesare, au existat 
câteva probleme legate de stan-
dardele de cost la care proiectul a 
fost realizat. Acum, sper ca pe noul 
proiect care s-a făcut la valorile 
actualizate să obținem ordinul de 
la ministru până la începutul lunii 

decembrie, iar apoi să se porneas-
că o altă licitație și în februarie sau 
martie anul viitor să avem un alt 
constructor care să realizeze acest 
obiectiv important al orașului până 
la 1 noiembrie 2023. 

BAZINUL DE ÎNOT 80% 
FINALIZAT
Mai mult decât atât, am primit 
asigurări că atât pentru bazinul de 
înot - care este 80% finalizat - , cât 
și pentru baza sportivă de fotbal 
care se va construi în același peri-
metru al Clubului Sportiv vor fi 
bani suficienți ca să poată fi con-
struite în termen (1 decembrie 
bazinul de înot și 1 octombrie 2023 
baza sportivă de fotbal). Ne preo-
cupă toate aspectele importante 
din oraș și suntem proactivi la 
toate sesizările făcute de dumnea-
voastră. Încercăm să îmbunătățim 
activitatea tuturor prestatorilor de 
servicii din Chitila astfel încât să 
creștem calitatea vieții aici.

NOUL DRUM RADIAL ME-
TROPOLITAN VA TRAVERSA 
PRIN PASAJE SUBTERANE
În completarea celor spuse, precizez 
că în data de 29 septembrie am avut 
o întâlnire la nivelul Ministerului 
Transporturilor și al Consiliului 
Județean Ilfov cu secretarul de stat 
Ionel Scrioșteanu și factorii impli-
cați, ADTPBI și CNAIR, referitor la 
transportul din zona metropolitană, 
mai exact Autostrada A0 și șoselele 
radiale care vor lega Bucureștii de a 
doua centură. În ceea ce ne privește 
pe noi, ne interesează Autostrada 
A0 între A1 și DN1, existând și o 
licitație ce s-a finalizat - avem un 
constructor și termenul de execuție 
este de 3 ani. În ceea ce privește 
drumul radial, Chitila va fi traversa-
tă de unul dintre cele zece drumuri 
radiale ale Bucurestiului,  un drum 
cu 4 benzi, care va veni din Giulești, 
va traversa Chitila la 200 metri de 
sensul giratoriu de la Cartier, va 

A

Iată că ne bucurăm de o toamnă frumoasă, în care putem admira natura în transformarea ei, acest spec-
tacol cromatic fiind cu precădere de admirat în Parcul Dendrologic și toată zona verde a orașului nostru. 

ȘTIRI

ncepând cu acest nou an școlar, STB SA a pus la dispoziția elevilor din județul 
Ilfov și din Capitală o nouă aplicație mobilă – Youth TB - pentru obținerea 

online a abonamentelor metropolitane de transport public local. Astfel, elevii nu 
Î

Abonamentele gratuite 
pentru elevii din Ilfov
se obțin și ONLINE

mai au nevoie de carnet de note și nici de 
cardurile care se eliberau la ghișeele STB 
pentru a putea circula gratuit pe tramvaie, 
autobuze și troleibuze, precum și pe liniile 
preorășenești din zona metropolitană Bucu-
rești-Ilfov. „Simplu, comod, accesibil, fără 
așteptare la centrele de vânzare, fără birocra-
ție. În câteva minute de la instalarea aplicației, 
elevii vor fi posesorii unui abonament pentru 

transportul de suprafață, fără a mai purta 
grija cardului, de acum abonamentul 
existând în aplicația Youth TB”, au precizat 
reprezentanții STB.
Aplicația mobilă Youth TB poate fi descărca-
tă gratuit din App Store și Google Play, iar 
confirmarea statutului de elev se face 
automat prin intermediul aplicației, pe baza 
CNP-ului completat la înregistrarea contului.

merge peste zona depozitelor, va 
traversa strada Rudeni și va merge 
către viitoarea autostradă și comuna 
Săbăreni. De asemenea, am conve-
nit și asupra locului unde vor avea 
loc descărcarile în zona orașului 
nostru și am solicitat să se studieze 
posibilitatea ca la cele 2 sensuri gira-
torii (cel de la Cartier și cel de la 
Petrom-ul Rudeni) să fie rezolvată 
circulația prin pasaje subterane. 
Cred cu tărie că vom avea un trafic 
lejer în oraș în momentul în care 
aceste două investiții importante 
vor fi realizate. Acordăm o atenție 
specială infrastructurii rutiere din 
zona Chitilei astfel încât traficul 
greu să se desfășoare în afara orașu-
lui nostru, iar noi să ne bucurăm de 
cât mai puțină poluare. 

Așa cum se poate lesne observa, 
pentru Chitila această toamnă a 
debutat remarcabil, cu numeroase 
proiecte și modificări benefice 
orașului nostru, lucru ce ne moti-
vează puternic să menținem 
ștacheta ridicată, urmărind cu 
atenție toate oportunitățile viitoare. 
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Orașul se dezvoltă

Încă două blocuri reabilitate termic
Magnoliei nr. 2. Cele două blocuri au benefici-
at de izolarea termică a părții opace a fațade-
lor cu sisteme compozite ignifugate de înaltă 
densitate, înlocuirea tâmplăriei existente pe 
casa scării și pe fațade (partea vitrată) cu tâm-
plărie PVC pentacamerală și având barieră 
termică, închiderea balcoanelor cu tâmplărie 
termoizolantă PVC, izolarea termică a parape-
ților și a planșeului peste subsol.
În urma reabilitării, confortul termic din apar-

Centrul cultural chitilean va avea
aproape zero consumuri energetice

a finalul lunii septembrie a avut loc o 
nouă întâlnire între reprezentanții 

Companiei Naționale de Investiții (CNI) și 
primarul orașului Chitila, Emilian Oprea, în 
legătură cu unul dintre proiectele cele mai 
importante și dorite de chitileni, cel al moder-
nizării Casei de Cultură „Tudor Arghezi”. 
Întâlnirea a avut loc după decizia finanțatoru-
lui CNI de a rezilia contractul cu primul con-
structor - ca urmare a existenței unor standar-
de de cost neconforme- și s-a decis organiza-
rea unei noi licitații pentru atribuirea unui 
nou contract de execuție, cu termenul final în 
luna octombrie 2023.
De asemenea, proiectul tehnic a fost revizuit 
atât din punct de vedere al lucrărilor rămase 
de executat, cât și din punct de vedere al unor 
soluții și tehnologii performante și de actuali-
tate cerute de legislația de autorizare în vigoa-
re. „Legislația impune actualmente o nouă 
țintă pentru clădirile noi, care vor trebui să 
fie de tip nZEB (nearly Zero Energy Buildin-
gs) adică să aibă un consum energetic aproa-
pe egal cu zero”,  ne-a precizat arhitectul 
Daniel Jitaru, autorul proiectului ce va 
transforma vechea Casă de Cultură a orașului 
într-un nou centru cultural al Chitilei. Proiec-
tul rămâne, după cum ne-a spus autorul său, 
la fel de complex, tot cu scena ambivalentă, cu 
2 fețe, interior și exterior, cu o sală de specta-
cole multifuncțională, cu spații amenajate 
pentru public, bibliotecă, sală de lectură și de 
expoziții, cu spații pentru dans, muzică, pictu-

ră, sculptură sau alte activități, unde vor fi orga-
nizate spectacole, ateliere, seminarii ori cercuri 
artistice. „Pentru a se respecta cerințele pentru 
clădiri nZEB s-a decis ca încălzirea să se facă 
cu pompă de căldură, ceea ce impune o nouă 
realizare a izolațiilor la intrări, ferestre și toate 
suprafețele vitrate, precum și la pereți, unde va 
trebui să mergem către 15 cm de izolație la 
exterior și 25 cm izolație la acoperiș. Toate 
aceste modificări cerute de legislația nZEB vor 

aduce o creștere a costurilor cu circa 1,5 mili-
oane de euro. Până la finalul anului, proiectul 
va fi promovat pe lista-sinteză a Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene și vom obține autori-
zările, anul viitor vom obține finanțarea de la 
CNI și vom implementa proiectul, urmând ca 
darea în folosință să aibă loc undeva în 
2024”, a mai spus arh. Daniel Jitaru.

L

O veste bună pentru chitileni: în luna septem-
brie a fost semnat contractul de execuție dintre 
Compania Națională de Investiții și câștigăto-
rul licitației pentru construirea bazei sportive 
TIP 1 din cadrul Complexului Sportiv Chitila 
din strada Castanilor nr. 41B. Noul proiect, ale 
cărui lucrări au fost deja inițiate, va cuprinde 
un teren de fotbal și un teren multifuncțional 
pe care se vor putea desfășura competiții de 
handbal, baschet, volei și tenis.
Terenul de fotbal va avea o suprafață utilă de 
joc de 68 x 105 metri și va avea suprafața 
dintr-un covor de gazon artificial montat pe 
straturi de balast și piatră stabilizate și com-
pactate. Marcajele terenului vor fi conforme cu 

Complexul Sportiv Chitila
cerințele Regulamentului de organizare a 
activității fotbalistice și vor fi validate de Fede-
rația Română de Fotbal și, în plus, noul teren 
de fotbal va putea fi marcat și pentru două tere-
nuri de minifotbal cu suprafețele de 40 x 60 
metri.
Pe lângă terenul de fotbal, la zestrea edilitară a 
Complexului Sportiv se va adăuga și un nou 
teren multisport, destinat competițiilor de 
handbal, baschet, volei și tenis de câmp, cu 
dimensiunile suprafeței utile de joc de 40 x 20 
metri și cu o zonă de protecție perimetrală ce va 
avea lățimea de 2 metri. Marcajele terenului 
vor fi conforme cu cerințele Regulamentelor de 
funcționare ale Federațiilor Române de hand-
bal, baschet, volei și tenis, iar suprafața de joc 
va fi dintr-un covor de tartan antitraumă, pe un 

SE EXTINDE!

ncă un proiect important al Primăriei 
Chitila a fost finalizat în această lună: 

s-au încheiat lucrările de reabilitare termică 
realizată cu fonduri nerambursabile pentru 
încă două blocuri de locuințe. Astfel, în 
cadrul proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a blocurilor de locuințe din 
orașul Chitila!”, au fost recepționate alte 
două blocuri reabilitate termic, blocul P1 din 
strada Lalelelor nr. 21 și blocul P5 din strada 

Î tamente a crescut mult, a crescut eficiența 
energetică a blocurilor, iar condițiile de con-
fort interior sunt mult îmbunătățite, scăzând 
totodată și costurile de întreținere pentru 
încălzire prin reducerea consumului anual 
specific de energie cu până la 69,98 
(kwh/m2/an). De asemenea, se reduc emisii-
le poluante și, în plus, valoarea apartamente-
lor reabilitate crește și se îmbunătățește cali-
tatea estetică și impactul vizual asupra zonei.

planșeu din beton armat și balast compactat.
De asemenea, noile terenuri vor avea la dispo-
ziție și o clădire pentru vestiare, prevăzută cu 
toate utilitățile necesare, baza sportivă dispu-
nând și de gradene pentru 500 de spectatori, cu 
20 de locuri speciale pentru persoane cu diza-
bilități locomotorii, dar și de o parcare proprie, 
alei pietonale și suficiente spații verzi.



ovestea de succes a chitileanului Alexandru Tănase pare răspunsul la o provocare. 
Pasiunea iscată în facultate și o idee îndrăzneață l-au dus în topul unei profesii cu 

foarte puțini experți, iar azi este unul dintre cei mai căutați antreprenori români în dome-
niul construcțiilor și infrastructurii electrice. 
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Poveste de succes

PROFESIONISTUL
ALIMENTĂRILOR ELECTRICE
P

abrerii chitileni Ștefan și Mihai Popa au câștigat, cu câteva zile în 
urmă, Campionatul Național de Copii, după un parcurs solicitant - 

cu meciuri grele și adversari dificili - dar dus fără greșeală până la capăt. „Micii mușchetari”, 
campioni naționali la sabie, sunt din Chitila și sunt îndrăgostiți acest sport, au un talent deosebit 
pentru această artă a eleganței și un palmares de invidiat, „trăit” cu sufletul, asalt de asalt, acolo, 
pe planșă, cu spada în mână.
Stefan și apoi Mihai au început scrima, aproape în joacă, la ACS 
Engarde - pornind cu floreta, dar alegând apoi spada, chiar dacă 
este o armă ceva mai grea - și imediat au simțit că ăsta va fi sportul 
care le era destinat. Le-a plăcut planșa albă, asalturile, rapiditatea 
mișcărilor, i-a captivat eleganța și forța ascunsă în mișcările 
sabrerilor, fandările, paradele și sunetul rapid al săbiilor ciocnite, 
care le scria în gând povești de capă și spadă... Au urmat zile și luni 
de muncă, de antrenamente grele și, pas cu pas, rezultate din ce în 
ce mai bune care confirmau talentul, viteza de reacție, curajul, 

S

Cu toate că este un exemplu de invidiat al unui 
antreprenoriat reușit, Alex Tănase pare tare 
departe de a fi un om de afaceri inabordabil. 
Deschis și comunicativ, are câte un cuvânt bun 
pentru fiecare dintre cei care îi trec pragul, nu 
refuză niciodată să ofere o părere despre vreo 
soluție tehnică sau mai puțin tehnică, chiar 
dacă cel care i-o cere nu este un client al societă-
ții sale. Este licențiat al Facultății de Energetică, 
specializarea electroenergetică, iar după absol-
vire, pentru că iubește inovația și mai cu seamă 
ideile îndrăznețe, s-a dedicat domeniului îngust 
și extrem de sensibil al specializării sale: soluții 
de top și de anvergură pentru tot ce înseamnă 
construcție de rețea electrică, devenind, s-ar 
putea spune, artizanul propriei sale cariere.

La doar un an după terminarea facultății, în 
2006, Alex a decis să-și pună la treabă pasiunea 
și expertiza pe care le dobândise și să se lanseze 
într-un antreprenoriat unde să ofere servicii de 
infrastructură electrică și soluții tehnice oricât 
de complexe, pentru a implementa instalații 
electrice sigure și perfect funcționale. Așa s-a 
născut M&D Cons Investiții, societatea sa de 
proiectare și execuție în electroconstrucții, în 
tot ce înseamnă alimentare cu energie electrică, 
un antreprenioriat care și-a dovedit soliditatea 
și seriozitatea și care are astăzi, după mai mult 
de 17 ani, un renume cunoscut în toată capitala, 
în județul Ilfov și chiar în țară.

SOLUȚII TEHNICE DE ULTIMĂ ORĂ
Cu modestia cuminte a lucrului bine făcut, 
Alexandru nu vorbește prea mult despre eșecu-
rile și piedicile cu care s-a confruntat și pe care 
le-a învins. Spune doar că rezultatele și portofo-
liul de proiecte impresionante pe care le-a dus la 
bun sfârșit vorbesc prin ele însele despre forța 
economică pe care a căpătat-o compania sa și 
despre reușitele în competiția dură a mediului 
de afaceri. „Am chibzuit îndelung în fața fiecărui 
pas și nu am vânat neapărat succesul imediat. 
Nu am dat înapoi de la abordarea soluțiilor de 
ultimă oră chiar dacă au fost mai scumpe, a 
inovațiilor tehnice de top, iar capitalul investit 
l-am acumulat cu greu, lucrare cu lucrare, de-a 
lungul atâtor ani de activitate neîntreruptă”. Din 
prima clipă, adaugă, ideea lui a fost aceea de a 
răspunde cu promptitudine, seriozitate și profe-
sionalism oricărei solicitări venite din partea 
clienților și a încercat mereu să găsească soluții 
tehnice dintre cele mai variate pentru cele mai 
complicate cereri și nevoi ale acestora, pentru a 
racorda utilizatorii la rețeaua națională de 
alimentare cu energie electrică, iar serviciile și 
lucrările sale electrice au fost cerute în proiecte 

din multe domenii ale industriei, de la 
construcții civile sau industriale la proiecte 
edilitare de top și de infrastructură rezidențială. 

SCHIMBAREA NECESITĂ ENERGIE
Are în portofoliu clienți cu nume mari - Țiriac 
Imobiliare, Grupul Skanska România, Accent 
Development și lucrări cu care se mândrește, de 
la primele etape din dezvoltarea Greenfield, la 
ansamblurile din Floreasca, la mall-ul Promena-
da sau la Sky Tower și clădirile de birouri pe 
Dimitrie Pompei, pe Calea Victoriei sau în Expo-
ziției, iar în Chitila a realizat toată relocarea 
alimentării electrice și posturile de transformare 
pentru noul parc din Valea Mangului, dar și Cen-
trul Medical Chitila, noua școală și noua rețea 
publică de iluminat inteligent ce va avea panouri 
sinoptice sau parcul fotovoltaic din Rudeni, care 
va alimenta Clubul Sportiv. Întrega activitate a 
companiei sale, explică el, presupune - de la 
prima linie a proiectului până la recepționarea 
lucrării finale - atât inovație și flexibilitate, cât și 
respectarea strictă a termenelor și a calității. 
Aceasta i-a menținut un portofoliu foarte larg de 
clienți iar viziunea sa, care s-a dovedit a fi bună, 
poate fi caracterizată cu un cuvânt: seriozitate.

Chitila se mândrește cu încă doi
CAMPIONI NAȚIONALI

precizia tehnică și stăpânirea de sine a micilor sabreri chitileni: 
titlul de campion al clubului Engarde și dreptul de a participa în 

numele clubului la turnee, locul I la Craiova la memorialul 
„Dumitru Popescu”, apoi din nou pe podium la Cupa Farul, 
la Constanța, vicecampion național la Campionatul Națio-
nal de Copii, apoi urcarea pe podiumuri la turnee internați-
onale și acum titlul de campion național câștigat cu echipa 
Clubului de scrimă Engarde. 
Mult succes micilor campioni ai orașului nostru și 
la cât mai multe medalii!
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Interviu

Prof. univ. dr.
Florin Stănică
Cetățean de Onoare al Chitilei
Cu o carieră de 40 de ani în domeniul 
horticulturii și pomiculturii, prof. 
univ. dr. Florin Stănică, Cetățean 
de Onoare al orașului Chitila, are în 
urmă o expertiză inestimabilă în con-
servarea patrimoniului natural. 

onsiderat unul dintre cei mai buni 
specialiști din România în domeniul 

horticulturii, acesta este în prezent prorector 
al Universității de Științe Agronomice și Medi-
cină Veterinară din București, este Membru 
Corespondent al Academiei Române, Secția 
de Științe Agricole și Membru Titular al Aca-
demiei de Științe Agricole și Silvice. Are peste 
240 de lucrări științifice și aproape 30 de 
volume publicate, deține mai mult de 40 de 
medalii și distincții naționale și internaționale 
pentru proiecte și invenții și a primit, din 
partea Casei Regale a României, Ordinul 
Coroana României în grad de Cavaler, fiind 
implicat în proiectul de restaurare și revitali-
zare a Castelului Peleș și a celui de la Săvârșin.

Desigur, Parcul Dendrologic este proiectul meu 
de suflet. Am avut șansa să putem transforma, 
cu sprijinul și implicarea Primăriei, o fostă 
groapă de gunoi și un maidan, într-un spațiu 
deosebit, care evoluează frumos. M-a ajutat și 
lacul, care deschide perspectiva și ține departe 
vecinii și pe care l-am bordat cu sălcii și chiparoși 
de baltă, care se completează și se susțin armoni-
os reciproc. A trebuit apoi doar să îmbrac aleile și 
colinele cu arbori, arbuști, flori perene, graminee 
și trandafiri, străduindu-mă să aduc împreună 
cât mai multe specii, varietăți și soiuri care să ne 
încânte în toate anotimpurile. Nu știu să existe 
prin împrejurimi un alt spațiu cu o așa de mare 
diversitate, exceptând Grădina Botanică.

A fost o veste extraordinară, mai ales primită din 
partea domnului Primar Emilian Oprea, întâiul 
gospodar și cetățean al acestui oraș. Desigur, am 
fost onorat și m-am bucurat totodată, pentru că 
într-un fel este un corolar al strădaniilor mele de a 
contribui la înverzirea și înflorirea Chitilei, pe care-o 
iubesc și în care trăiesc de mai bine de zece ani.

Cum ați primit vestea acordării titlului de 
Cetățean de Onoare al orașului Chitila?

Din portofoliul de proiecte abordate 
pentru Chitila, pe care îl considerați o 
carte de vizită?

Cum vedeți implicarea dvs. în viitor în 
creșterea prestigiului Chitilei?

Încerc, în primul rând, să protejez spațiul verde 
de vecinătățile „agresive”, cum ar fi construcții-
le de tot felul, ziduri, calcane etc. În acest sens, 
plantez de regulă pe contur specii care în timp 
să izoleze vizual: conifere, dar și arbori cu 
coroană mai deasă. Țin cont întotdeauna de 
expoziție și de umbrirea reciprocă ce poate 
apărea într-un masiv de acest gen. Îmbrac apoi, 
spre privitor, ansamblul cu specii de talie mai 
mică, care să aibă culoare sau texturi comple-

Voi continua să fiu în slujba „cetății” pentru că, în 
fond, Chitila este casa noastră, a celor care locuim 
aici și pentru asta e normal ca fiecare dintre noi să 
contribuie cu ceea ce poate la îngrijirea, bunăsta-
rea și înflorirea ei. Prin expertiza pe care o am, 
sper să pot în continuare să ofer soluții edililor în 
ceea ce privește înverzirea orașului și transfor-
marea lui într-un spațiu în care natura să fie la ea 
acasă. Avem aproape tot ce ne trebuie pentru 
asta. Prin poziția sa deosebită, Chitila este deose-
bit de atractivă și poate deveni un oraș model 
prin ceea ce înseamnă îmbinarea soluțiilor de 
oraș inteligent (Smart City) cu cele de oraș verde, 
prin întoarcerea la natură.
Ce ați mai face în Chitila?
În primul rând, aș planta arbori pe toate străzile 
care nu au aliniamente stradale, folosind mai ales 
speciile autohtone: tei, paltini, frasini, dar și pini. 
Lucrul acesta este posibil și pe străzile mai îngus-
te, prin transformarea lor în străzi cu sens unic. 
Este o idee la care ne gândim de mulți ani împreu-
nă cu primarul Emilian Oprea și sper ca într-o 
bună zi să se materializeze. În al doilea rând, aș 
continua pista de biciclete, completată cu una 

Care sunt principiile estetice și funcți-
onale după care vă ghidați atunci când 
aveți de amenajat un spațiu?

Cu mulți ani în urmă m-am ocupat de înmulți-
rea plantelor horticole lemnoase și, desigur, pe 
lângă pomii și arbuștii fructiferi, m-a preocupat 

Vorbiți-ne puțin și despre activitatea dvs. 
academică. Este aceasta indisolubil legată 
de munca de cercetare și de teren?

„Și arborii și castelele au nevoie de 
dragoste și de îngrijire”

Un proiect de suflet

Chitila, oraș inteligent și verde

C

introducerea în țară și înmulțirea unor specii și 
soiuri de arbori și arbuști ornamentali. Am 
înființat chiar două pepiniere și colecții den-
drologice, încercând să produc în țară plante 
care în marea lor majoritate erau și continuă să 
fie importate. De altfel, nu poți fi un bun profe-
sor în domeniul horticulturii dacă nu ești 
implicat în munca de cercetare și, mai ales, 
dacă nu trăiești în mijlocul plantelor. Ziua mea 
de lucru se consumă între catedră, Academia 
Română, Academia de Științe Agricole și Silvi-
ce, Societatea Română a Horticultorilor și, 
desigur, plantele și pomii pe care-i slujesc.

mentare. Închei cu grupuri de arbuști ale căror 
înfloriri și culori ale frunzișului să creeze o sim-
fonie în patru acte, astfel încât fiecare anotimp 
să transforme parcul și să-l facă plăcut și atrac-
tiv. Desigur, am grijă ca pe peluze, în puncte 
importante, să poziționez arbori solitari cu 
port, forme sau culori speciale, care să iasă în 
evidență și să poată fi admirați în toată splen-
doarea lor. Un element important este atrage-
rea păsărilor și altor vietăți utile prin structura 
vegetației, dar și prin montarea de cuiburi și 
hrănitori. Nu concep un parc sau spațiu verde 
fără o piesă de apă și, dacă terenul permite, 
peștii ornamentali, nuferii și vegetația acvatică 
specifică nu trebuie să lipsească.

pietonală, și spre celelalte cartiere ale orașului, 
prin crearea unei rețele verzi care să permită cetă-
țenilor să se deplaseze ușor, să se plimbe, să alerge 
și să se bucure de frumusețea locurilor. M-aș 
implica, dacă s-ar putea, în reabilitarea Fortului, 
care ar trebui să devină un spațiu deosebit pentru 
istorie, cultură, artă și agrement, la dispoziția 
chitilenilor. De asemenea, aș crea un spațiu lotizat 
pentru grădini urbane, în care cei interesați și 
pasionați să poată să cultive fructe, legume și flori 
și să se bucure de binecuvântarea horticulturii și, 
în sfârșit, aș planta nuferi și lotuși pe Valea Man-
gului și Lacul Chitila, acesta din urmă putând 
deveni un spațiu de agrement pentru sporturi. 
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Ce frumoasă e Chitila

Evenimente creative și atractive la
SES 2022Î n perioada 23-30 septembrie, micii 

sportivii chitileni, dar și copii de toate 
vârstele, au fost invitați să facă mișcare, 
să se distreze, să participe la activitățile 
sportive și recreative ce s-au desfășurat în 
Săptămâna Europeană a Sportului (SES), 
un program sportiv internațional derulat 
cu sprijinul Ministerului Tineretului.
Evenimentele, care s-au succedat în 
fiecare zi din „săptămâna sportului”, au 
fost organizate și coordonate de Clubul 
Sportiv Chitila și Fundația „Pro Chitila”, 
în parteneriat cu Asociația Sportivă Șco-
lară nr. 1, Școala Gimnazială „Prof. Ion 
Vișoiu”, Grădinița Voinicel, Federația 
Română de Fotbal și, desigur, cu sprijinul 
Primăriei Chitila.
Astfel, în calendarul SES 2022 au fost 
înscrise numeroase activități sportive: 
competițiile de minifotbal fete și băieți, 
turnee de volei, baschet și rugby, demon-

strații de karate și scrimă, meciuri de 
tenis de câmp. S-a defășurat și o competi-
ție de cros, un concurs open de ciclism pe 
traseul Parc Dendrologic - strada Lac 
Chitila - Lac de Nuferi - Parc Valea Man-
gului și retur (aplauze pentru organizare 
profesorului Marian Gârleanu, Cristinei 
Drăgușin, Simonei Lovin și lui Dan Cru-
ceru și mulțumiri Poliției Orașului Chitila 
pentru sprijin), dar și concursul de șah 
„Primul meu turneu”, prima competiție 
oficială a micuților șahiști coordonați de 
prof. Cristian Palamar și câștigată de 
Robert Gabriel Ștefan.
Scopul programului SES este promovarea 
sportului și activității fizice în Europa și 
se adresează tuturor cetățenilor, indife-
rent de vârstă, mediu social sau nivel de 
pregătire fizică, creând oportunități 
pentru mișcare și sport în viața de zi cu zi.
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Ziarul copiilor

CLASE MODULARE
la Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu”

D

G

De Ziua Educației
Inaugurarea noii grădinițe Voinicel! 

rădinița Voinicel a inaugurat, chiar în 5 
octombrie, de Ziua Internațională a 

Educației, noul său sediu din Intrarea Bana-
tului nr. 1, un spațiu modern și utilat la stan-
darde europene, dedicat educației în cele mai 
bune condiții a micilor preșcolari chitileni.
La eveniment au participat Emilian Oprea, 
primarul orașului Chitila, viceprimarul 
Costel Andrei și reprezentanți ai Consiliului 
Local, Nicoleta Stănică, inspector școlar ISJ 
Ilfov pentru învățământul primar și Lumini-
ța Sandu, inspector ISJ pentru educația tim-
purie, Ștefania Duminică, directoarea Școlii 
Gimnaziale „Prof. Ion Vișoiu” și Natalia 
Rotaru, director adjunct, arhitecta Maria 
Enache, dar și preoții parohi ai tuturor bise-
ricilor orașului, precum și o mulțime de 
cadre didactice. Este un moment important 
pentru centrul educațional constituit de 
grădinița Voinicel, au mai spus cei prezenți, 
iar data de 5 octombrie nu a fost aleasă 
întâmplător pentru inaugurare, ci cu intenția 
de a marca în memoria colectivă a comunită-
ții investiția în educație, pentru viitor.
Primarul Emilian Oprea, cel care depune 
toate eforturile pentru ca orașul nostru să 
aibă o structură educațională modernă și 
competitivă, a fost întâmpinat cu pâine și 
sare de doi micuți „voinicei” îmbrăcați în 
costum popular. După slujba de binecuvân-
tare rostită de preoții parohiilor chitilene, cei 
prezenți au putut admira expoziția realizată 

de copii pentru proiectul educațional „Din 
dragoste pentru copilul meu” și două 
momente artistice încântătoare - „Copilărie 
de poveste” și dansul popular tradițional 
„Hora voiniceilor” -, pregătite cu multă dăru-
ire de copiii de la Grupa mare, ce au fost 
premiați la final cu „medalii ale educației”.
„A preda în preșcolaritate înseamnă, în 
primul rând, a iubi! Meseria de dascăl în 
grădiniță este o continuă provocare, iar 
tendințele în educația timpurie reprezintă 
unificarea creșelor și grădinițelor pentru a 
veni în sprijinul familiei”, a spus în încheiere 
prof. Ana Daniela Militaru, directoarea 
grădiniței.

in cauza numărului mare de 
copii înscriși în acest an 

școlar la ciclul de învăță-
mânt primar, pentru 
care a fost nevoie de 
suplimentarea număru-
lui de clase pregătitoare, conducerea Școlii Gimnaziale „Prof Ion 
Vișoiu” a solicitat primăriei instalarea unor săli de clasă modula-
re, unde activitatea didactică să se poată desfășura temporar, dar 
în condiții foarte bune. Astfel, a fost pregătit, instalat și utilat în 
timp record un ecart de 12 module tip container foarte bine izola-
te termic, branșate la apă, canalizare și curent electric, luminoase 

și încălzite electric, cu suficiente 
suprafețe vitrate, fiecare având o 

suprafață de circa 46 de 
metri pătrați. Acestea 
cuprind 3 module sală 
de clasă și 2 module 

grupuri sanitare, pentru fete și băieți, iar primăria a asigurat și dotarea 
claselor modulare cu mobilier școlar nou, cu materiale didactice, 
precum și cu laptopuri și imprimante cu conexiune la internet.
Copiii învață deja în noile clase modulare, care vor fi menținute până la 
finalizare noii școli ce se află în construcție și care va fi recepționată, 
promit constructorii, înainte de finalul anului.

D
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„Eu sunt Răzvan Alexandru și am un an și trei 
luni. Mami și tati și în special surioara mea 
Sofia spun ca sunt mic, dar eu nu mă vad asa. 
Eu mă vad mare și puternic, mai ales de când 
am început sa mă ridic singur în picioare și 
sunt un copil vesel sau cel puțin am fost până să 
ajung în spital. Mami îmi spune ca sunt puțin 
răcit, dar eu cred ca e ceva grav, căci o vad des 
plângând când vorbește depsre niște substanțe 
care îmi vor ucide toate celulele dar poate mă 
vor vindeca apoi, iar în ultimul timp m-am 
simțit mai slăbit, nu mai am poftă de mâncare 
și nici să ma joc nu prea mai vreau cum voiam 
înainte… Aici în spital mi-e tare dor de 
surioara mea, de tati și de bunici și mi-e tare 
dor sa ies afara, sa mă plimb cu căruciorul, sa 
ma dau în leagăn sau pur și simplu sa mă uit 
după gâze sau păsărele… Sunt și puțin trist 
pentru că mi-a spus mami că trebuie sa stam 
cel puțin trei luni internați, iar eu vreau acasă, 
să fiu sănătos iarăși și totul să fie ca înainte. 
Mami spune că mulți oameni ne-au trimis 
încurajări, ca mulți oameni se roagă pentru 
noi dar și că încă mai avem nevoie de ajutor în 
găsirea resurselor necesare să mă poată trata 
în altă țara, unde se pare ca ar exista mai multe 
șanse de reușită.  
Eu sunt încrezător, știu ca mami și cu tati vor 
face tot posibilul sa mă întorc acasă cât mai 
repede și dacă credeți ca voi îi puteți ajuta sa 
facă acest lucru, trebuie sa va spun că va 
mulțumesc și am sa mă rog și eu pentru voi”.
Solidaritate, generozitate și dăruire sunt 
cuvintele care definesc inițiativa deosebită 
pornită de chitileni în sprijinul micuțului 
Răzvan Alexandru, căruia i s-a confirmat 
diagnosticul de leucemie acută limfoblastică și 
care a început tratmentul cu citostatice, cu 

UN AJUTOR DIN SUFLET PENTRU RĂZVAN 
ALEXANDRU ÎN LUPTA CU LEUCEMIA!

ANUNȚ PUBLIC
Privind obligativitatea înscrierii în Registrul de
Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru

Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

speranța că va putea să se salveze de această 
boală cumplită și că va trăi. Părinții micului 
Răzvan, Marilena și Cristian Asănache, au 
deschis conturi în lei și euro pentru a putea 
strânge sumele necesare pentru cazul în care se 
va impune efectuarea unui transplant de 
maduvă osoasă sau de celule stem dar se tem 
groaznic, fiindcă mulți copii au pierdut lupta cu 
aceasta boala, întrucât nu s-a reușit strângerea 
în timp util de fonduri. Mulțumim tuturor celor 
care vor să ajute la salvarea vieții micuțului 
chitilean și care doresc să doneze cât de puțin 
într-unul dintre conturile deschise la BCR sau 
prin REVOLUT, pentru Răzvan Alexandru:

vând în vedere intrarea în vigoare a 
Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 

privind aprobarea criteriilor pentru autoriza-
rea, construcția, înscrierea/înregistrarea, 
controlul, exploatarea și întreținerea sisteme-
lor individuale adecvate de colectare și epura-
re a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, 
proprietari ai spațiilor conectate la sistemul 
individual adecvat de epurare, au obligația de 
înscriere în registrul sistemului de epurare în 
termen de 120 zile de la conectarea incintei la 
sistemul de epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprieta-
rilor de sisteme individuale adecvate constru-
ite înainte de intrarea în vigoare a prezentului 

act normativ, în termen de 180 zile de la 
intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. 
Persoanele fizice și juridice care au construit 
în curți fose sau bazine vidanjabile au obliga-
ția, conform art.11 alin (2) din aceeași Hotă-
râre, să se înregistreze până la finalul lunii 
noiembrie 2022 în „Registrul de evi-
dență a Sistemelor Individuale Adec-
vate pentru Colectarea și Epurarea 
Apelor Uzate” și să informeze Primăria 
Orașului Chitila. 
Formularul de înregistrare poate fi găsit pe 
site-ul www.primariachitila.ro sau la 
sediul Primăriei Chitila, din Str. Ion 
Olteanu nr. 6, la Serviciul Relații cu Publicul 

A și, după completare, va fi depus în cadrul 
aceluiași serviciu.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 
714/2022 privind aprobarea criteriilor 
pentru autorizarea, construcția, înscrie-
rea/înregistrarea, controlul, exploatarea și 
întreținerea sistemelor individuale adecvate 
de colectare și epurare a apelor uzate, neres-
pectarea de către persoanele fizice și juridice 
a dispozițiilor art.11 alin.(1) și (2) și art.15 
alin(2), constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei.
Obligația se aplică atât sistemelor existente, 
cât și celor care sunt în curs de construire.

BCR
ASANACHE CRISTIAN RAZVAN
IBAN: RO15 RNCB 0523 0376 1778 0010
RNCBROBU
Moneda: EURO

BCR
ASANACHE CRISTIAN RAZVAN
IBAN: RO64 RNCB 0523 0376 1778 0001
RNCBROBU
Moneda: LEI

REVOLUT
ASANACHE CRISTIAN RAZVAN
IBAN: RO86 BREL 0005 5056 5623 0100
Tel.: 0725.11.11.01
Moneda : LEI

REVOLUT 
ASANACHE CRISTIAN RAZVAN
IBAN: LT29 3250 0849 9466 5828
BIC: REVOLT21
Tel.: 0725.11.11.01
Moneda: EURO

      

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;


