
O sărbătoare de suflet
și tradiție chitileană:
„Zilele școlii”
A devenit tradiție ca în fiecare an, în luna ianuarie, 
Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” să-și 

sărbătorească existența cu emoție și 
bucurie, celebrând prestigiul de care se 
bucură între instituțiile de învățământ prin 
competența și vocația dovedite ani la rând. 
Copii, părinți, reprezentanți ai autorităților 
publice locale și centrale, parteneri și 
colaboratori, alături de întreaga comunitate 

a orașului, au aniversat cu mândrie cei 61 de 
ani de existență a „Școlii Mari” din Chitila, o 
instituție de renume, care promovează cu 
dăruire, profesionalism și responsabilitate 
față de viitor, valorile esențiale ale educației. 
Toate detaliile celei mai frumoase 
sărbătoriri din Chitila, în pagina 7.

Aniversări DE AUR ȘI DIAMANT
L a fel ca în ultimii 4 ani, și anul 2022 s-a încheiat cu 

festivitatea de premiere a cuplurilor de chitileni care 
aniversează nunta de aur și pe cea de 
diamant, adică împlinirea a 50, 
respectiv 60 de ani de căsătorie. În 
cadrul evenimentului au fost premi-
ate două cupluri care au aniversat 
nunta de diamant și 24 de cupluri 
care au marcat nunta de aur. Emil-
ian Oprea, primarul orașului Chitila, a dorit să marcheze și 
să omagieze stabilitatea și devotamentul familiilor ajunse la 
această bornă a timpului și, împreună cu Consiliul Local, au 

oferit fiecăruia dintre cuplurile prezente câte o 
plachetă aniversară și un premiu în bani.

„Am trăit un moment de bucurie alături 
de aceste cupluri din comunitatea 

chitileană, pe care țin să le felicit din 
suflet pentru exemplul pe care îl 
dau generațiilor de astăzi, dar și 
pentru modul în care au știut să își 
arate respectul unul pentru celălalt, 

pentru familie și pentru valorile care stau la baza societății 
noastre. Le dorim să fie sănătoși și cât mai mulți ani împre-
ună!”, a spus, emoționat, primarul Emilian Oprea.

n fiecare an, la 24 ianuarie, 
românii sărbătoresc Unirea 

Principatelor Române din anul 
1859, realizată prin dubla alege-
re a domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, un act de voinţă 
politică a Moldovei și Tării 
Românești, care a fost primul pas în 
crearea României moderne. Dubla 
alegere, marcată de voinţa unui popor 
unit şi realizată cu implicarea unor adevăraţi 
oameni de stat, a făcut posibilă unirea politică 
prin crearea Parlamentului unic şi a unei 
singure capitale, la Bucureşti, consacrând 
împlinirea unui vis al românilor şi desăvârşirea 
unui ideal al unei naţiuni demne. Despre 
momentele Unirii de la 1859 și primii pași către 

Î

geneza României Mari am dialogat cu profe-
sorul de istorie Dragoș Ghinea de la Școala 
Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu”, omul pentru 
care istoria are strălucire și oferă permanent 
lecții pentru prezent și viitor. Pagina 5

Triumful unui ideal:
Unirea Principatelor Romane 

Mica Unire

24 ianuarie

1859
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INTERVIU
Situația epidemiologică a 
sezonului de viroze și 
recomandările specialiș-
tilor, într-un interviu cu 
medicul de familie dr. 
Corneliu Culcea. 
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FONDURI
Primăria a obținut 
finanțări europene pentru 
noi proiecte. 
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EMINESCU
Ziua Culturii Naționale, 
la Voinicel. 
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SALUBRITATE

PREMII

De la 1 ianuarie au intrat 
în vigoare costurile legale 
mărite pentru salubriza-
rea orașului. 

Campionii de la CS Chitila 
premiați pentru perfor-
manțele lor. 
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STERILIZARE
Campanie de sterilizare 
gratuită pentru câini și 
pisici cu stăpân. 

GRIPĂ ȘI VIROZE
Sezonul virozelor, dar și al 
gripelor de tip A, a început 
anul acesta mai devreme 
decât de obicei, numărul de 
cazuri ajungând în timp scurt 
la peste 200.000, anunță 
Centrul National de Supra-
veghere și Control al Bolilor 
Transmisibile. Responsabilii 
din sănătate atrag atenția că 
virușii gripali pot fi mai agre-
sivi după doi ani de pande-
mie, iar populația mai fragilă 
imunitar și recomandă 
purtarea măștii în special în 
locurile aglomerate.
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10% REDUCERE LA IMPOZITELE LOCALE
până la 31 martie 2023

uantumul impozitelor 
și taxelor locale pentru 

anul 2023 a fost stabilit, con-
form Codului fiscal, prin 
indexarea valorilor din anul 
2022 cu rata inflației din 
anul 2021, de 5,1%, ne-a 
precizat Serviciul Taxe și 
Impozite. Excepție fac 
impozitele privind mijloacele 
de transport marfă cu masa 
totală egală sau mai mare de 
12 tone, care au fost indexate 

cu rata de schimb a monedei euro, de 
4,9490 lei, con-
form Jurnalului 
Oficial al Uniunii 
Europene din 
3.10.2022. Taxa 
de salubritate a 
fost stabilită la 
suma de 18 
l e i / l u n ă / p e r -
soană și taxa de 
parcare a fost 
stabilita la suma de 240 lei/an.

C Persoanele fizice care achită integral 
impozitele până la 
data de 31 martie 
2023 beneficiază 
de reducerea 
m a x i m ă 
prevăzută de lege, 
de 10%. De bonifi-
cația de 10% ben-
eficiază și 
persoanele jurid-
ice care achită 

integral până la data 31 martie 2023 

impozitul pe clădiri.
Termenele de plată pentru 
cei care aleg să achite 
impozitele în două tranșe 
egale sunt 31 martie 2023 
pentru primul semestru și 
30 septembrie 2023 pentru 
al doilea semestru. Rețineți 
că plata impozitelor locale se 
poate face simplu și ușor, 
utilizând platforma 
ghiseul.ro, unde comisionul 
pentru plată este 0.

Un început de an promițător

Dragi concetățeni, 

Al vostru, 
Emilian Oprea

roiectul pentru dotarea 
Centrului a fost aprobat și 

astfel putem vorbi despre o finanțare de 
3.189.659 euro prin care urmează să 
dotăm întreg centrul cu mobilier și 
aparatură pentru fiecare specialitate pe 
care o avem în program, astfel incât în 
următoarele 6 luni acest obiectiv deose-
bit de important al orașului nostru se va 
bucura de dotări la înălțimea standarde-
lor medicale moderne, în luna iulie 
urmând a deveni funcțional.

DOTARE ȘI PERSONAL 
MEDICAL DE TOP PENTRU 
CENTRUL MEDICAL
Tot în această perioadă ne preocupăm 
să găsim și soluția optimă pentru 
desfășurarea unui management perfor-
mant în cadrul centrului, astfel încât să 
aducem personal cu experiență 
excelentă și să avem un act medical de 
calitate pentru cetățenii orașului 
nostru. Mă bucur foarte mult că am 
reușit accesarea fondurilor europene, 
succes care a venit la momentul potriv-
it, după deziluzia pe care am avut-o cu 
Clinica Monza care a renunțat la colab-
orarea cu noi, urmând a-și muta 
serviciile medicale în afara României. 
Toate lucrurile în acest sens conduc 
către optimismul cu care pot afirma că 
până în luna iulie vom găsi soluții 
pentru toate aspectele configurate ale 
acestui obiectiv. 

BUGETUL PE 2023 PUS ÎN DEZ-
BATERE PUBLICĂ
În egală măsură, lucrăm intens și la 
bugetul pentru anul 2023, care este deja 

creionat și pus în dezbatere publică. Ne 
conjugăm eforturile astfel încât să acoper-
im toate cheltuielile necesare pentru 
buna funcționare a orașului nostru și 
pentru cofinanțarea atât a proiectelor de 
investiții pe care le avem în derulare, cât și 
a celor pe care le avem în plan.

ULTIMELE PREGĂTIRI 
PENTRU DESCHIDEREA 
CREȘEI ȘI A NOII ȘCOLI 
Sunt șanse foarte mari ca în luna febru-
arie să putem face recepția la creșa pe 
care am construit-o in Banatului nr. 2 și 
la Școala Gimnazială construită în 
Cartierul de Tineri. Acestea reprezintă 
alte două obiective de importanță 
majoră pentru Chitila, cu atât mai mult 
cu cât în oraș nu exista creșă și, astfel, 
am creat ocazia perfectă cu care să 
venim în întâmpinarea tuturor fami-
liilor de tineri cu copii din oraș ale căror 
necesități le va acoperi. Creșa va deveni 
funcțională, sperăm noi, la începutul 
lunii martie a anului acestuia. Cât 
despre noua școala gimnazială și 
imperativul acesteia este de prisos să 
mai facem vreo mențiune, întrucât cu 
toții cunoaștem faptul că la „Ion Vișoiu" 
copiii învață în 2 schimburi. Începând 
cu această primăvară elevii vor fi repar-
tizați în cele două școli astfel încât să se 
învețe doar într-un singur schimb și 
astfel să se determine o creștere sesiz-
abilă a calității actului educațional.

LICITAȚII PENTRU PROIECTE 
CU FINANȚARE EUROPEANĂ
Celelalte provocări ale perioadei 
următoare vor fi în licitațiile pe 
proiectele semnate pe PNRR pe care vi 

le-am adus în mod repetat la cunoștință. 
Ne aflăm în pregătirea tuturor 
licitațiilor și sper ca acestea să se 
desfășoare în timp eficient și fără prob-
leme, astfel încât să putem trece cât mai 
repede la implementarea proiectelor. În 
momentul de față ne aflăm, deja a treia 
oară, în licitație cu autobuzele electrice, 
iar de data aceasta sper să fie una de 
succes, deoarece contractul de finanțare 
cu Ministerul Dezvoltării pe proiecte cu 
finanțare europeana expira la data de 31 
decembrie a anului curent. În cursul 
lunii februarie vom efectua și o probă a 
patinoarului pe care îl avem în Parcul 
Valea Mangului a cărui recepție va fi 
făcută în primăvară, atunci când ne 
putem bucura și de toate plantele care 
au fost aduse în parc.

SALUBRIZARE FINANȚATĂ ÎN 
CONTINUARE 
Cunosc faptul că există nemulțumiri în 
legătură cu taxa de salubritate, lucru 
despre care vă asigur că am facut tot 
ceea ce a ținut de noi ca primărie 
pentru a diminua cât mai mult posibil 
costurile acestui serviciu, însă, momen-
tan, acestea sunt condițiile în care ne 
desfășurăm activitatea. Și, cum această 
taxă s-a mărit, primăria acoperă o bună 
parte din costul real pentru că această 
taxă nu este de 18 lei lunar, ci de 26 lei 
lunar, individual, iar aici vorbim doar 
de gunoiul menajer. Consider că este 
absolut necesar ca fiecare dintre noi să 
devenin mai responsabili în ceea ce 
privește selectarea deșeurilor pe care le 
avem în gospodărie și va trebui să 
selectăm pe 4 fracții astfel încât să 
reciclăm cât mai mult dacă vrem să 

atingem țintele asumate la nivel euro-
pean și să nu mai creștem costurile 
serviciului de salubritate.
 
COMUNICARE MAI EFICIENTĂ 
Sper ca în acest număr al ziarului și cu 
predilecție în acest interviu, veți găsi 
răspuns la toate întrebările și 
nelămuririle pe care le aveți și îmi 
doresc ca împreună să avem un an de 
succes, un an în care comunicarea noas-
tră să devină și mai eficientă ca până 
acum, astfel încât noi să putem veni în 
întâmpinarea doleanțelor dumneavoas-
tră cu noi soluții și propuneri și să 
rezolvăm inevitabilele probleme care 
apar zilnic în contextul tuturor acestor 
schimbări prin care trecem cu toții.

P

Am început noul an în forță și cu vești bune în legătură cu proiectul pentru dotarea Centrului Medical de Diagnostic și 
Tratament cu ambulatoriu integrat ale cărui documente au fost depuse în data de 16 decembrie și care deja s-a bucurat de un 

răspuns pe 18 ianuarie. 

ȘTIRI

De vorbă cu primarul tău
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Proiecte de 13 milioane de lei,
din fonduri europene
Finalul anului 2022 a adus chitilenilor 
încă o veste foarte bună: autoritățile au 
reușit semnarea a încă trei contracte de 
finanțare nerambursabilă, din fonduri 
europene, în valoare totală de 13.563.909 
lei, pentru orașul Chitila. Contractele 
semnate cu Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației prin 
PNRR se referă la proiectele primăriei 
Chitila pentru achiziționarea a patru auto-
buze electrice cu lungimea de 10 metri 
pentru dezvoltarea sistemului actual de 
transport public local și operarea cu auto-

buze ecologice, amenajarea unui traseu de 
piste pentru biciclete și alte vehicule elec-
trice ușoare cu lungimea totală de 7,7 km, 
de la sensul giratoriu din DNCB până la 
ieșirea din oraș (benzinăria Lukoil), apoi 
pe str. Islaz și I.C. Brătianu până la inter-
secția cu Șos. Banatului și transpunerea 
PUG-ului orașului Chitila în format GIS – 
Sistemul Informațional Geografic, care va 
sprijinii procesul de planificare urbană și 
teritorială și va spori accesul digital la 
documentațiile de amenajare a teritori-
ului și de urbanism.

TRANSPORTUL PUBLIC
mai eficient

În cartierul Tineret III circulă deja autobuzele liniei de transport 
public 429, ne anunță reprezentanții operatorului Ecotrans 
STCM. Poliția Rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al 

Județului Ilfov a dat aprobarea pentru extinderea de traseu operată de primăria Chitila, 
la solicitarea cetățenilor din cartier, iar noul traseu, ce cuprinde acum și Cartierul Tineret 
III, este operat de autobuzele STCM. Totodată STCM a modificat și graficul liniei 470, 
care va pleca cu 10 minute mai devreme pentru a putea fi corelat cu orarul școlarilor din 
zona Islaz și din Mogoșoaia.

Legea crește prețurile la salubrizare

egislația în vigoare la această oră, OUG nr. 133/2022, pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, impune, printre altele, ca 
măsuri obligatorii: delegarea 
contractului de eliminare a deșeu-
rilor, delegarea contractului de 
tratare/sortare a deșeurilor și 
delegarea contractului de colectare 
deseuri municipale, implementar-
ea unui sistem de gestionare a 
deșeurilor pe 4 fracții, imple-
mentarea unui sistem de ges-
tionare a bio-deșeurilor, rezu-
ltatul fiind o mărire a sumelor ce 
vor fi plătite pentru serviciul de 
salubritate al UAT Chitila, precon-
izându-se alte creșteri substanțiale 
din cauza măririi prețurilor la 
procesatori și a neîndeplinirii cotei 
de colectare selectivă.
„Conform situației, în 2019 chit-
ilenii plăteau 9 lei de persoană, 
iar eforturile de compensare ale primăriei au reușit să păstreze acee-
ași sumă și în 2020, în 2021 obligațiile către stat au făcut să crească 
taxa de salubritate la 12 lei, sumă care, deși nu acoperea costurile 
reale, a rămas neschimbată în 2021 și 2022, primăria reușind iarăși 
să acopere diferențele de costuri către operatorul de salubritate”, ne-a 
precizat Cristian Dincă, șeful serviciului ML al primăriei Chitila. De 
asemenea, dacă în 2019 taxa pentru economia circulară (pentru stimu-
larea reciclării materialelor și scăderea cantităților de deșeuri depozi-
tate) era de 30 lei/tona de deșeuri depozitate pe rampă, aceasta a ajuns 

în 2020 la 80 lei pe tonă. În 2023 însă, intrarea în vigoare a noilor regle-
mentări, a făcut ca taxa să ajungă la aproape 200 lei fără tva la rampa de 
la Vidra. „În privința sumelor colectate pentru salubrizare, dacă în 2019 
cetățenii plăteau 1.028.761 lei, iar primăria acoperea diferența de 

4.167.444 lei, în 2022, chitilenii au 
plătit 1.430.899 lei, iar primăria a 
acoperit diferența solicitată de lege 
în sumă de 6.864.192 lei (fără luna 
decembrie). În prezent, gradul de 
colectare a deșeurilor reciclabile, 
conform sumelor acoperite de 
primărie este de maximum 20% 
astfel că, în fiecare an orașul Chiti-
la plătește diferența de necolectare 
- care a crescut de la 1.639.467 lei 
în 2019 la 3.815.549 în 2022 - și 
totodată amenda către Adminis-
trația Fondului pentru Mediu, 
pentru neatingerea țintelor de 
reciclare, care este de 50 lei/tona 
de deșeu eliminat prin depozitare. 
Valoarea acestei amenzi a crescut, 
de asemenea, de la 88.386 lei în 

2019, la 152 356 în anul 2022”, a mai adăugat Cristian Dincă. 
Anul acesta, însă, o analiză a serviciului public de salubritate privind 
taxele și sumele datorate pentru menținerea unui serviciu de salubritate 
la standarde europene, a arătat că sumele nu mai pot fi acoperite integral 
de primărie, astfel că autoritățile au fost obligate să propună modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al UAT Chitila prin care s-au stabilit taxele și 
impozitele locale pentru anul 2022, modificând taxa pe salubritate de la 
12 lei la 18 lei/persoană/lună, costul real fiind de circa 26 de lei, însă 
primăria compensând în continuare diferența.

Autoritățile centrale au modificat cerințele legislative privind serviciile de salubritate, noile prevederi intrând în vigoare de la 1 
ianuarie 2023, iar obligațiile pe care UAT-urile trebuie să le îndeplinească sunt foarte stricte și cu termene fixe de implementare.

L

Orașul se dezvoltă
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Viitorul începe la Chitila
În ciuda celor 34 de ani ai săi, lui Laurențiu Grigore, unul dintre cei doi asociați ai companiei Easy&Smart Solutions, din 
Chitila, mulți oameni chiar așa îi spun: „dom’ profesor”, fiindcă știe tot ce se poate ști despre producția de mase plastice.

aurențiu, omul-brand de la 
Easy&Smart Solutions, te întâmpină 

mereu cu privirea încălzită de ascunzişurile 
unui zâmbet, dar parcă puţin interiorizată, 
întoarsă către un amănunt pe care doar el îl 
ştie. Poate ceva despre temperaturi de 
injecție, presiuni, furnizori, durități ori 
despre întâlniri, protocoale, discuţii, clienți, 
prezentări… El trăieşte zilnic într-o lume 
dificilă, cu resorturi și protocoale complicate, 
croită pe măsura unei întreprinderi de succes 
și unde acuratețea execuției, imaginația și 
îndrăzneala tehnică valorează enrom, la fel 
ca încrederea pe care a câștigat-o în fața 
clienților săi. Spune că e normal să trăiască 
așa, fiindcă e un om dedicat complet muncii 
sale și că ideea care i-a marcat viața este să își 
facă meseria mult mai bine decât se face. Și 
nu e dificil? „Este. Iar în momentele cele mai 
dificile m-am împins... singur de la spate, 
pentru că sunt răspunzător pentru familia 
mea și pentru colegii mei”.
Afacerea de producție de mase plastice a 
demarat-o, împreună cu asociatul său, în 
februarie 2021, și de la bun început s-au 
situat… altfel decât ceilalți, mai serioși, mai 
implicați și, mai ales, cu dorința de a face 
totul perfect, astfel că au câștigat rapid noto-
rietate cu un portofoliu bine țintit și cu pro-
duse de clasă. „Începerea unei activități de 
producție în zilele noastre înseamnă o 
adevărată provocare. Noi, Easy&Smart Solu-
tions, suntem o firmă cu capital 100% româ-
nesc care are ca principală activitate pro-
ducția de mase plastice, producție pe care am 
început-o în 2021. În ultima perioadă presi-
unea a fost foarte mare pe lanțurile de livra-
re, iar oamenii de afaceri și-au dat seama că 
este mult mai bine și mai simplu să facă 
achizițiile din România și să caute furnizori 
de încredere în România”, explică CEO-ul 
care și-a cantonat afacerea în Chitila, cu 
încredere. De altfel, asta și spune cu sinceri-
tate despre orașul unde și-a fixat baza de pro-

ducție: „Chitila este o zonă benefică afaceril-
or, bine poziționată, cu facilități și acce-
sorizări complete. Este locul unde am găsit 
un mediu pentru dezvoltare prielnic, iar 
relația cu instituțiile locale ale statului, cu 
primăria, au fost și sunt, în continuare, 
foarte bune”.
Criteriul unei afaceri în domeniul producției 
de mase plastice, crede Laurențiu, este să îți 
cunoști foarte bine meseria, să fii serios și 
conștiincios, să nu fii superficial. Scopul nu 
trebuie să fie să vinzi ieftin, ci să vinzi bun: 
„Avem pregătire în inginerie, fiind absolvenți 
de politehnică și continuând pe ramura 
aceasta, avem o experiență de peste 15 ani în 
industria de mase plastice. Am considerat că 
masele plastice sunt și vor reprezenta viitorul 
în producția de componente pentru industria 
auto, construcții, jucării, bunuri de larg 
consum etc., astfel că ne-am orientat către 
producția de bunuri de larg consum, dar pro-
ducem și elemente pentru construcții, dar și 
plastice care merg direct la export, în Uni-
unea Europeană. Avem mai mult de șapte 
clienți din România și din UE cu un volum de 
producție de peste 1.500.000 de unități, iar 
ca planuri de viitor avem în vedere extin-
derea activității în România și în UE, astfel 
încât să devenim o forță în ceea ce înseamnă 
producția de mase plastice”.

De altfel, Easy&Smart Solutions și-a orientat 
investițiile către dezvoltare sustenabilă și 
către eficiență, cu gândul la viitor: „Suntem 
preocupați 100% să eficientizăm procesul de 
producție încercând să facem achiziții de 
mașini electrice pentru a fi sustenabili. Mași-
nile electrice pe care le utilizăm în acest 
moment sunt de ultimă generație, BMB-uri 
de producție italiană, care consumă de șapte 
ori mai puțin curent electric decât mașinile 
tradiționale de injecție. Ca volum de pro-
ducție, procesăm peste 20 de tone de materi-
al plastic lunar, dintre care mai mult de 60% 
plastic reciclat, deoarece ne gândim la 
mediul înconjurator și la natură”.
O imagine impresionantă: păreri expuse 
îndrăzneț, competitiv, chiar cu riscul de a-şi 
autocrea dezavantaje, dar dacă ai pune pe 
primul plan imaginea desenată de profesiune 
te-ai înșela. În spatele ei stă o cantitate de 
muncă uriaşă, un efort zilnic care ar obosi 
cumplit pe cineva mai puțin tenace și moti-
vat: „Pentru a putea realiza toate obiectivele 
este foarte important ca familia să înțeleagă 
complexitatea activității. Eu am avut norocul 
să fiu susținut de către toată familia chiar 
dacă la început alocam aproape tot timpul 
muncii în fabrică. Acum încerc să mă mai 
deconectez prin activități în aer liber (aler-
gat, fotbal, plimbări) și să aloc tot timpul 
liber atât familiei, cât și prietenilor, însă în 
principal weekendul este al familiei”.

L

Poveste de succes
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Avem un sezon agresiv pentru că avem un virus 
contagios și pentru că izolarea din ultimi 2 ani a 
dus la scăderea imunității generale, dar situația 
din Chitila nu diferă de situația la nivel național.

De ce avem un sezon de infecții respiratorii 
atât de agresiv, domnule doctor Culcea? 
Care este situația în Chitila?

Da, este normal dacă observăm cei doi factori 
menționați mai sus, virus contagios și imunitate 
dereglată. Cât va dura actuala situație nu poate preci-
za nimeni, dar probabilitatea ca de la jumătatea lunii 
februarie să avem o situație similară este destul de 
mică, totuși trebuie luat în calcul și factorul climatic.

Este acest sezon de infecții respiratorii ieșit din 
comun sau este o normalitate? Și cât va mai dura? 
Credeți că echilibrul epidemiologic gripal va veni 
undeva din martie, așa cum este de așteptat?

În primul rând, virusul este periculos prin contagiozi-
tatea lui, adică circulă repede și afectează multe 
persoane. Dar depinde enorm și de gazdă, de cel care 
face viroza. La o persoană sănătoasă sau care își contro-
lează corect patologia cronică, de regulă viroza este 
zgomotoasă și atât. Eu nu am întâlnit cazuri foarte grave.

Ne putem proteja evitând în primul rând spațiile aglom-
erate, stând acasă când suntem răciți - indiferent de agen-
tul etiologic, purtând masca de protecție numai la nevoie, 
dacă simțim că suntem răciți sau știm că intrăm într-o 
colectivitate unde probabilitatea de a întâlni persoane 
bolnave este mare. Revenirea la purtarea permanentă a 
măștii nu este o soluție miraculoasă, dar purtarea acesteia 
în situația menționată mai sus este recomandată.

S-au înmulțit cazurile de gripă A, iar cei mici 
interacționează mai mult, în special în 
colectivități. Cât de periculos este virusul?

Cum ne putem proteja de valul infecțios care afectează 
atât copiii, cât și adulții? Este revenirea la mască o soluție?

Nu am datele de la nivel național, dar este posibil să se 
ajungă la o situație epidemică.

Ultima dată când a fost declarată epidemie 
de gripă în România a fost în februarie 
2020. Se va ajunge în acest punct și în 2023?

„Purtarea permanentă a măștii nu este o 
soluție miraculoasă, dar este recomandată”
În această lună, în România se semnalează o creștere masivă a valului de infecții respiratorii - gripă, 
viroze, dar și infecții cu SARS-CoV2 -, care tinde să facă neîncăpătoare cabinetele medicilor de familie și 
camerele de gardă ale spitalelor de boli infecțioase. Se vor introduce restricții și obligativități, vom reveni la 
utilizarea măștii și la screening-ul epidemiologic pentru a evita ca persoanele cu viroze respiratorii să vină 
în colectivitate? Am cerut câteva detalii privind situația din Chitila medicului de familie Corneliu Culcea.

24 ianuarie 1859
NAȘTEREA STATULUI ROMÂN MODERN
Câțiva pași prin culisele unui moment crucial 
pentru România, prin intermediul profesoru-
lui de istorie chitilean, Dragoș Ghinea:

Europa începe, în sec. XVIII, să fie marcată de 
curentul iluminist, care lansează conceptul de 
„redeșteptare națională” a popoarelor, iar în acest 
context reformist are loc și revoluția de la 1848 în 
spațiul românesc, unde apare pentru prima dată 
ideea unirii principatelor. Apoi, după încheierea 
Războiului Crimeii, la Congresul de pace de la Paris, 
Franța, prin împăratul Napoleon al IIII-lea, 
propune unirea celor două principate românești, de 
acord cu această idee fiind Rusia, Prusia și Sardinia, 
iar împotrivă Austria, Imperiul Otoman și Anglia.

Unirea celor două principate a început 
practic în anul 1848, atunci când s-a realizat 
uniunea vamală între Moldova și Țara 
Românească, în timpul domniilor lui Mihail 
Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu. Ce a 
urmat, domnule profesor Ghinea?

Convenția de la Paris consfințea o unire formală, 
dar „nefirească”, într-un stat cu numele Principa-
tele Unite, alegerea a doi domni, două adunări, 
două guverne, organizarea a două instituții 
comune la Focșani - Comisia Centrală și Înalta 
Curte de Justiție și Casație - apoi abolirea monop-
olurilor și a privilegiilor de clasă, dar, practic, nu 
se specifică faptul că era interzisă alegerea aceleași 
persoane ca domnitor în cele două principate. 
Astfel că românii se vor folosi de aceste prevederi 
și, la 5 ianuarie 1859, îl vor alege pe Alexandru 
Ioan Cuza în funcția de domnitor în Moldova și tot 
Cuza va fi ales, la 24 ianuarie 1859, și în Țara 
Românească. Românii vor pune astfel țările euro-
pene în fața „faptului împlinit”, urmând ca dubla 
alegere să fie recunoscută și internațional.

Și cum s-a ajuns la alegerea dublă a 
colonelului Cuza ca domnitor?

Convenția de la Paris a declarat Marea Neagră că 
fiind neutră și a hotărât, printre altele, că: Prin-
cipatele Române sunt puse sub garanția colec-
tivă a celor 7 Mari Puteri europene, că sudul 
Basarabiei revine Moldovei, iar eventuala unire 
a celor două principate să fie decisă de către 
parlamentele alese ale acestora.

Ce a decis deci, Convenția?

Exact, dar înainte de asta au loc alegerile pentru 
parlamentele celor două principate, în Moldova 
câștigători sunt „unioniștii”, iar în Țara 
Românească, „conservatorii”, dar în Moldova 
rezultatul votului este falsificat de către caimaca-
mul Nicolae Vogoride, acțiunea sa duce la 
protestul Marilor Puteri și, în urma întâlnirii de 
la Osborne dintre regina Victoria și împăratul 
Napoleon al III-lea, se decide reluarea alegerilor, 
acestea fiind iarăși câștigate de către „unioniști”.

A urmat toamna lui 1858, când a început 
organizarea alegerilor pentru domnitor…

După acest mare moment de îndeplinire a idealu-
lui național de unire, A.I. Cuza, împreună cu 
primul său ministru Mihail Kogălniceanu, va 
realiza un amplu plan de reforme care vor pune 
bazele statului modern român: învățământul 
primar gratuit și obligatoriu, București capitala 
noului stat, leul moneda națională, biserica auto-
cefală, secularizarea averilor mănăstirești 
(reprezentau 25% din suprafață agricolă a țării), 
noua constituție și reforma agrară, care duce la 
împroprietărirea țăranilor clăcași pe trei catego-
rii, în funcție de numărul de vite. Toate aceste 
reforme vor fi definitivate, imediat după domnia 
lui Cuza, de către Principele Carol, care pune 
bazele primei constituții monarhice românești și 
reușește să obțină independența României față 
de Imperiul Otoman prin participarea la războiul 
balcanic 1877-1878.

Spuneați că reformele lui Cuza au conturat 
statul român modern. Care au fost ele?

Interviu



6

ai mulți arbori, mai mult spațiu verde înseamnă mai multă 
liniște și curățenie, înseamnă aer curat, sănătate și mai 

multă înțelegere pentru natură. Natura este parte a vieții orașului 
nostru, iar Chitila înseamnă 
„orașul și natura”, nu „aici 
orașul” și „dincolo natura”. 
Parcurile orașului sunt ca 
niște ființe vii, în creștere, la 
fel de sensibile la factorii de 
stres ai vieții de oraș cum sunt 
și oamenii. Iar edilii, 
preocupați de îngrijirea 
mediului și a oamenilor, 
precum și de binele urmașilor 
noștri, își continuă inițiativele 
de a transforma Chitila 
într-un loc primitor, cât mai 
verde, frumos și sănătos.
Parcul Dendrologic, parcul Valea Mangului, Parcul Regina Maria (care a fost recent 
complet monitorizat video) sunt frumuseți pe care nu trebuie să le lăsăm să se 
degradeze. Aceasta înseamnă să avem responsabilitatea comunității în care locuim, să 

Parcurile, una dintre frumsețile Chitilei
M avem atitudine civică, să prețuim și să menținem „zestrea 

verde” care conferă locului în care trăim un aspect deosebit! 
Mulțumim autorilor care ne-au oferit imaginile superbe din 

„Chitila verde”, Samuel Chiriluță, Cristian 
Eremia și Marius Dincă.

Primăria și Clubul Sportiv Chitila
au premiat campionii anului 2022

Î n cadrul evenimentului - care a 
constituit un prilej de mare 

bucurie atât pentru copii, cât și pentru 
părinți și pentru antrenorii lor - au fost 
recompensate performanțele obținute 
la Campionatul Mondial de karate 
WUKF din SUA, Fort Lauderdale, 
Campionatul European de Karate din 
Italia, Florența, precum și cele de la 
Campionatul Național de Scrimă - 
copii, Sabie 2022. Sportivii premiați de 
la secția de karate au fost: Vulcăneanu 
Denisa, Manea Alexandru, Sauciuc 
Oana Ștefania, Tamași Bianca și 
Sauciuc Daniel, iar de la secția de 
scrimă Țugui Alexandru - Mihai, Robu 
Maria – Antonia și Mihai Ionuț – 

Iulian. De asemenea, au primit premii 
pentru activitatea lor remarcabilă 
antrenorii secțiilor de karate și scrimă.
Sportivii CS Chitila au primit din 
partea conducerii clubului diplome 
pentru rezultatele deosebite obținute în 
ramura sportivă în care activează, 
ghiozdane și echipament sportiv, iar 
primăria Chitila a venit și ea în sprijinul 
lor, recompensându-le munca depusă 
și încurajându-i să obțină rezultate 
deosebite ca și până acum, oferindu-le 
fiecăruia câte un premiu în bani în 
funcție de performanțele obținute.

Felicitări și succes în continuare 
micilor campioni chitileni!

La finalul anului 2022, Clubul Sportiv Chitila a organizat festivitatea de premiere a sportivilor legitimați la club care 
au avut rezultate deosebite la campionatele mondiale, europene și naționale la care au evoluat.

Ce frumoasă e Chitila
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La Voinicel, un regal
de Ziua Eminescu

e am putea spune despre celebrarea Zilei 
Culturii în grădiniță? Unii vor spune că 

este devreme, alții că este inutil, dar copiii 
ne-au demonstrat că pot înțelege momentul. 
Că în epoca inteligenței artificiale, sufletul lor 
este atins de poezie, de muzică, de frumos, 
astfel că, întreaga grădiniță Voinicel a fost, în 
15 ianuarie 2023, sub semnul acestei zile. 
Acum, Eminescu a fost pe buzele tuturor, 
copiii au ascultat muzică cu versuri scrise de 
marele poet sau cântece dedicate lui și au 
vizionat filme educative despre viața și activi-
tatea sa. Grupele mici au decorat, colorat, lipit, 
au închipuit nuferi, lebede și orice alte motive 
din poeziile cunoscute de ei, cei mijlocii au 
realizat machete și jocuri de rol, iar copiii din 
grupele mari au înțeles ce înseamnă să fii poet, 
care este diferența dintre un scriitor și un artist 

plastic, dintre un muzician și un 
sculptor.
Fiecare educatoare a încercat să 
vină în sprijinul copiilor, ajutân-
du-i să realizeze ceva frumos cu mânuțele lor. 
Creativitatea și ingeniozitatea s-au împletit și 
așa au apărut, de Ziua Națională a Culturii, 
tablouri, cuiburi de „somnoroase păsărele” și 
machete cu „nuferi galbeni” și „lebede pe 
ape”. În final, preșcolarii au primit diplome și 
bucuria a fost deplină. „În fiecare an, aștep-
tăm ziua aceasta, educatoarele împreună cu 
copiii, pentru a ne apropia și mai mult de 
cultura poporului nostru, pentru a înțelege 
de ce suntem un popor unic și iremediabil 
îndrăgostit de frumos”, ne-a spus Ana-Danie-
la Militaru, directoarea grădinițelor Voinicel.

Media de la evaluare,
MEDIE DE ADMI-

TERE LA LICEU
n învățământul românesc au fost 
decise, din acest an, câteva schimbări 

pe drept cuvânt revoluționare. În afară de 
împărțirea anului școlar în 5 module de 
studiu despărțite de 5 vacanțe, în locul 
celor 2 semestre care dispar și de faptul că 
tezele nu mai sunt obligatorii (despre care 
am mai vorbit), ministerul a decis o nouă 
modificare: eliminarea mediei anilor 
V-VIII din calculul mediei de admitere la 
liceu. Ca urmare a acestei schimbări, ierar-
hizarea absolvenților de gimnaziu se va 
realiza doar pe baza mediei obținute la 
Evaluarea Națională, care devine și medie 
de admitere pentru înscrierea în clasa a 
IX-a. În plus, cataloagele și carnetele elevi-
lor vor fi schimbate, acestea nemaiavând 
rubricile pentru semestrul I și II și coloa-
nele pentru notele la teze și pentru media 
semestrială, ci o singură rubrică, pentru o 
singură medie, din septembrie până în 
iunie. De asemenea, programele naționale 
„Școala altfel” și „Săptămâna verde” se 
desfășoară în perioada 27 februarie – 16 
iunie 2023, în intervale de câte 5 zile 
consecutive lucrătoare, a căror planificare 
se află la decizia școlii. Tot din acest an, 
școlile nu vor mai putea exmatricula elevi 
și, în plus, este interzisă orice dispoziție 
care dă posibilitatea colectării de fonduri 
bănești de la părinții elevilor.

Î

61 DE ANI DE EXISTENȚĂ
La mulți ani școlii noastre dragi!

Î

În acest an, în 25 ianuarie, Școala Gimnazială „Profesor Ion Vișoiu” a celebrat 61 de ani de educație continuă în 
comunitatea chitileană printr-o manifestare specială, care a ținut să vorbească direct sufletului participanților.

nceputul sărbătoririi a fost dat de un Consiliu 
Profesoral festiv, desfășurat sub semnul devi-

zei „Toți pentru școală, școală pentru toți”, 
la care au fost invitate toate cadrele didactice din 
Chitila și unde directoarea unității de învățământ, 
prof. Ștefania Duminică, a adresat un bun venit 
tuturor și a vorbit despre oportunitățile și 
provocările, dar și despre realizările și perspec-
tivele învățământului chitilean. Profesorilor le-au 

stat alături o sumă de reprezentanți ai autorităților 
centrale și locale, secretari de stat din Ministerul 
Învățământului, inspectori școlari ai ISJ Ilfov, 
primarul Emilian Oprea și viceprimarul Andrei 
Costel, invitați de la ONG-uri din educație și de la 
Consiliului Părinților, care au avut fiecare cuvinte 
de laudă pentru munca educativă din Chitila, dar și 
o serie de invitați de seamă ce au susținut prelegeri 
apreciate, începând cu dr. Marcela Ganea și Alex-
andru Mironov, cunoscutul jurnalist de știință. 
Toate cuvântările au amintit celor prezenți că 
școala nu este un obiect neînsuflețit, o clădire pur 
și simplu, ci este vie, evoluează și se cuvine îngrijită 

și respectată, căci aici se adună, zi de zi, fericirea și 
împlinirea sutelor de copii și vocația dascălilor 
care modelează cu sufletul lor atât de multe 
suflete, construind, cu responsabilitate, destine. 

Cinste vouă, profesori și elevi! La mulți 
ani, școală din Chitila!

7

Ziarul copiilor



8

FRECVENȚA DE RIDICARE:
săptămână 1 din lună: gunoi menajer și sac plastic+metal;
săptămâna 2 din lună: gunoi menajer și pubela hârtie+carton;
săptămâna 3 din lună: gunoi menajer și sac plastic+metal;
săptămâna 4 din lună: gunoi menajer și sac sticlă.

CHITILA MEA CURATĂ!
COLECTARE SELECTIVĂGHID DE 

Ce se colectează în pubela ALBASTRĂ

Ce se colectează în CEI 2 SACI INSCRIPȚIONAȚI
PLASTIC/METALRecipientele trebuie să fie clătite, 
golite de lichid, fără capac și presate pentru a câștiga spațiu.

Recipiente de plastic pentru băuturi (PET) şi produse lactate;

Toate tipurile de pungi de plastic și folie, caserole din plastic, 
farfurii şi tacâmuri de unică folosință;

Doze de aluminiu, dopuri metalice, conserve din metal, spray-uri alimentare și cosmetice.
NU: Produse combinate din metal și plastic, polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi 

de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale (ex: seringi folosite).

Ambalaje TetraPack pentru sucuri şi lactate;

Recipiente de produse cosmetice şi detergenţi;

HÂRTIE/CARTON Cartoanele și hârtiile trebuie pliate sau împăturite pentru a câștiga spațiu.
Pungi de hârtie; Cărți, caiete, reviste; Cofraje de ouă;Cutii de pizza curate;
NU: Hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie de bucătărie folosite, pahare de carton folosite, hârtie cerată sau înfoliată.

Ziare, hârtii, flyere, cărți poștale;Cutii de carton;

STICLĂ Recipientele trebuie să fie clătite, golite de lichid și 
fără capac.

Borcane fără capac, damigene de sticlă;
Ambalaje din sticlă de la produse cosmetice, etc;
NU: Oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură.

Sticle fără capac;

Ce se colectează în pubela GALBENĂ
DEȘEURI REZIDUALE / AMESTECATE Deșeurile reziduale sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla

Resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă);
Scutece de unică folosință, absorbante, 

excrementele animalelor de casă, conținutul sacului 
de la aspirator, mucuri de țigară;

Șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de 
ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară;

Cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), 
resturi vegetale, lemn tratat sau vopsit etc.;

NU: Deșeuri textile, încălțăminte, pământ, 
nisip, pietriș, deșeuri de echipamente electrice și 
electronice și de baterii, acumulatori, componente 
ale autovehiculelor, anvelope, deșeuri din 
construcții și demolări, deșeuri voluminoase.

Conform OUG nr. 133/29.09.2022 privind regimul deșeurilor, suntem obligați să 
sortăm deșeurile pe 4 fracții: hârtie+carton, plastic+metal, sticlă și gunoi menajer.

ATENȚIE!
Începând cu data de 01 februarie 2023, 
cetățenii orașului, locuințe individuale 
(case), vor mai primi, pe lângă cele 2 pubele, 
și 2 saci inscripționați în care vor colecta, în 
unul sticlă și în celălalt plastic+metal.                                                   

SEVA MANUFACTURING GROUP
 

angajează

TÂMPLAR sau AJUTOR DE TÂMPLAR,
cu sau fără calificare

Cerințe:
- Seriozitate, atenție la detaliu, dorința de a învăța.  

Contact:
Vă așteptăm cu un mesaj pe Whatsapp: 0723.994.446

Produsele Gesia sunt perma-
nent proaspete și fabricate doar 
din ingrediente naturale.
O gamă largă de produse panifi-
catie și dulciuri de casă, de la 
pâine tradițională la cozonaci de 
excepție sau deserturi savuroase. 

Strada Păcii nr. 11. Pentru comenzi: 0748 216 290

Respectarea reţetelor şi prospeţime, iată secretul nostru! 

Gesia Bakery
Natural, sănătos și gustos! 

Dragi chitileni,

Dragi chitileni, vă reamintim că 
potrivit Legii nr. 258/2013, toți 
deținătorii de câini de rasă 
comună au obligația de a-și steri-
liza animăluțul. În condițiile în 
care țara noastră întâmpină 

probleme privind înmulțirea necontrolată a câinilor de rasă comună și a meti-
șilor acestora, sterilizarea este o măsură obligatorie care, într-un final, va pune 
capăt problemei înmulțirii necontrolate și a suprapopulației de căței. Mai mult, 
prin sterilizarea cățeilor și a pisicuțelor se va pune capăt și suferinței necuvân-
tătoarelor care sfârșesc aruncate pe câmp sau prin alte locuri unde nu au șansă 
la viață, abandonate de oameni care nu au posibilitatea sau nu vor să-i îngri-
jească. De reținut că O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea progra-
mului de gestionare a câinilor fără stăpân prevede amenzi cuprin-
se între 5.000 - 10.000 lei pentru cei care refuză sterilizarea.

STERILIZAREA CÂINILOR CU STĂPÂN ESTE O 
OBLIGAȚIE În anul 2022 în Chitila au fost sterilizați 56 câini și 236 pisici pentru care primăria a achitat 

peste 70, 500 lei și au fost ridicați de pe domeniul public un număr de 120 căini fără stăpân, 
din care 95 au fost adoptați. Pentru câinii ridicați primăria a achitat suma de 65054 lei, pentru 
fiecare fiind plătit examenul clinic, deparazitarea, vaccinul, sterilizarea și tratamentul, micro-
ciparea și carnetul, întreținerea, capturarea și transportul. În plus Poliția Locală a demarat 
controale la societățile comerciale de pe raza orașului și acolo unde s-au găsit câini s-au dat 
somații și sancțiuni, societățile fiind obligate să ia măsurile necesare pentru creșterea câinilor. 
Comisia de supraveghere formată din primarul orașului, medicul veterinar, directorul 
Poliției Locale și șeful serviciului ML din primărie, monitorizează permanent acest 
fenomen și ia măsurile necesare, pentru a identifica cetățenii care abandonează câini 
pe domeniul public și pentru a diminua acest fenomen și intrenționează să aibă câte 2 
actiuni pe săptămână pentru strângerea câinilor abandonați. Este vorba de un proces 
de lungă durată, aflat permanent în atenția autorităților locale, care solicită și sprijinul 
comunității pentru a eradica această problemă, cetățenii trebuind să fie responsabili și 
să sterilizeze animalele pe care le au în grijă, mai ales că acest serviciu este pus gratuit 
la dispoziția lor. Menționăm faptul că Primăria Chitila vine în sprijinul cetățenilor, 
continuând campania de sterilizări gratuite pentru câinii metiși 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.


