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INTERVIU
Despre tot ce înseamnă 
Poliția Locală Chitila, cu 
problemele, dar și cu 
realizările sale, despre 
contravenții și avertis-
mente dar și despre 
schimbările care se pre-
gătesc - într-un interviu 
acordat ziarului „Chitila 
azi” de către Florin 
Iordan, directorul aces-
tei structuri. 
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SIGURANȚĂ
Creșterea siguranței în 
Chitila- se implementează 
prima etapă a proiectului de 
monitorizare a orașului cu 
sistemul integrat de supra-
veghere video. 
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SUCCES
O poveste despre dărui-
re, muncă și talent cu 
„mica razboinică”, Oana 
Sauciuc prima sportivă 
din Chitila selectionată 
în Lotul Național de 
karate WUKF. 
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ERASMUS+
Încă un succes cu marca 
Școlii Gimnaziale ”Prof. 
Ion Vișoiu” – mobilita-
tea internațională Eras-
mus a primit aplauze la 
scenă deschisă. 

ÎNSCRIERI
 LA CS CHITILA
O nouă secție a Clubului 
Sportiv Chitila își deschide 
porțile iubitorilor de mișcare și 
performanță - cea de atle-
tism - și organizează înscrieri 
pentru copiii din orașul Chiti-
la, născuți dupa anul 2010. 
Înscrierile se fac până în data 
de 10 decembrie, la sala de 
sport a Școlii Gimnaziale 
„Prof. Ion Vișoiu” la prof. 
Marian Gîrleanu, de luni până 
vineri, între orele 10.00-16.00.  
De asemenea, secția de fotbal a 
CS Chitila organizează înscrieri 
pentru copii născuți între anii 
2010 și 2012. Pentru detalii 
trimiteți sms/wp la numărul 
de contact 0726 766 617.

entru că deja a devenit o tradiție 
pentru chitileni, Moș Nicolae va fi cel 
care va vesti și anul acesta începutul 

sărbătorilor de iarnă. În data de 6 decem-
brie, la ora 18.00, întreaga comunitate 
este invitată să participe la aprinderea 
luminilor în bradul de Crăciun 
așezat în mijlocul Parcului Dendrolo-
gic și să se bucure de concertele specia-
le și de feeria de culoare ce va îmbrăca 
aleile parcului.

Pe lângă spectacolul de lumini și 
culori, focuri de artificii și colinde 
îndrăgite, Primăria Chitila a pregătit 
câteva surprize care vor întregi 
atmosfera de basm a Crăciunului 
și a finalului de an care se apro-
pie. Va fi împreună cu noi cunos-
cuta solistă Adda, într-un 
concert inedit, o serie de 
artiști chitileni, precum și 
talentații copii de la 
grădinița Voinicel 
în câteva recitaluri 
surpriză. 

În 6 DECEMBRIE dăm startul

ARTĂutoritățile locale au finalizat în această lună plasa-
rea în spațiul public a ultimelor trei lucrări de artă 

monumentală urbană realizate cu prilejul Taberei de 
sculptură Chitila – 2022. Amplasarea lucrărilor realizate 
din blocuri uriașe de marmură albă pe soclurile ridicate în 
diferite puncte ale orașului a fost decisă și avizată de o 
comisie arhitectonică și edilitară, care a luat în considera-
ție atât condițiile concrete de spațiu și perspectivă și nevo-
ile estetice ale cetățenilor, cât și elementele reprezentate 
în lucrări și recomandările de integrare a operelor în 
spațiul public, rezultate din consultarea artiștilor creatori. 
Toate detaliile și imagini în premieră cu noul aspect al 
patrimoniului artistic chitilean, în pagina 6.

A

ORAȘUL

Tot aici și tot acum vă așteptăm la des-
chiderea Târgului de Crăciun cu căsuțe 
din lemn, vesele și colorate, învăluite 
în arome îmbietoare de ciocolată, 
scorțișoară, cozonac fierbinte, 
bucate tradiționale și vin fiert, care 
vă așteaptă cu surprize, colinde, 
decorațiuni, bunătăți pentru pofti-
cioși și multă voie bună.

AZI ÎN CHITILA   SPORT

pe străzile orașu
lu

i

PATRU TITLURI DE CAMPIONI EUROPENI LA KARATE!
Desfășurat vreme de trei zile, între 3 și 6 noiembrie, la 
Palazzo Wanny din Florența, Campionatul European de 
karate WUKF, ediția a 12-a, a adus sportivilor chitileni încă 
o serie de medalii care confirmă performanțele acestora 
de până acum. Astfel, după 2 zile de concurs, sportivii 
Clubului Sportiv Chitila și-au îmbogățit serios palmaresul, 
câștigând încă patru titluri de campion al Europei și făcân-
du-ne mândri de ei: Oana Sauciuc - locul 1 categoria 
kumite individual, locul 1 echipe Kumite și locul 3 categoria 

kata, Denisa Vulcăneanu - locul 1 categoria kata, 
Bianca Tamași - locul 3 categoria kumite echipe shobu 
sambon și locul 3 categoria kumite rotativ, Daniel Sauciuc 
- locul 2 kumite echipe shobu sambon și Alex Manea - 
locul 1 categoria kumite individual și locul 2 kumite echipe 
shobu sambon.

Mulțumim pentru sprijin Primăriei Chitila și pocco.ro, 
felicitări și mult succes în continuare!



De vorbă cu primarul tău
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De vorbă cu primarul tău

Final de an

Stimați concetățeni, 

Al vostru, 
Emilian Oprea

n acest sens, încercăm să 
urgentăm implementarea 

proiectului de schimbare a siste-
mului de iluminat public, astfel 
încât în următoarele trei luni, 
întregul proces să fie finalizat în 
mare parte. 

CHELTUIELI CU ENERGIA 
CU 55% MAI MICI 
Acest aspect devine foarte relevant 
în contextul actual al energiei - 
vom avea un iluminat ecologic, 
mult mai eficient decât varianta 
din prezent - cheltuielile dedicate 
acestei zone vor cunoaște o schim-
bare fundamentală, fiind reduse 
cu aproximativ 55%, ceea ce este 
un procent semnificativ în situația 
de față. 

PANOURI FOTOVOLTAICE 
PE CLĂDIRILE PUBLICE
De asemenea, lucrăm la studii de 
fezabilitate pentru fiecare clădire 
publică din oraș pentru a monta 
panouri fotovoltaice atunci când 
se vor deschide programele aflate 
deja în  pregătire la Ministerul 
Energiei și la Fondul de Mediu și 
la care urmează să aplicăm. Avem 
în total 11 clădiri publice inclusiv 
Sala de Sport a orașului unde vom 
instala panouri fotovoltaice. 

VOM PRODUCE ENERGIE 
PROPRIE, CU UN PARC FO-
TOVOLTAIC
În plus, conform Legii Energiei, 
putem face un parc fotovoltaic 
prin care Primăria să devină con-

sumator, adică sa furnizeze ener-
gie în rețea și să compenseze cu 
energia consumată pentru un 
proiect nu mai mare de 400 KWh. 
Acest proiect la care lucrăm tot în 
această perioadă va fi implemen-
tat la Rudeni unde avem un teren 
cu cadastru din cele 14 hectare pe 
fosta groapă de gunoi. Pentru 
restul hectarelor de acolo încer-
căm să găsim parteneri cu care să 
facem panouri fotovoltaice și să 
producem energie pentru consu-
matorii mari ai orașului - avem în 
zonă depozite frigorifice unde cu 
siguranță vom putea furniza ener-
gie verde.

ORAȘUL ILUMINAT DE 
SĂRBĂTORI 
Tot în aceste zile pregătim orașul 
pentru perioada sărbătorilor de 
iarnă și urmează să aprindem 
iluminatul public festiv la 1 
Decembrie. Am rămas pe bugetul 
anului trecut, neputând aduce 
modificări asupra acestui detaliu 
estetic al orașului nostru, dar sper 
să vă fie în continuare pe plac și, 
împreună, să ne bucurăm de 
această perioadă frumoasă. Din 
păcate, Parcul Valea Mangului nu 
s-a finalizat încă, inițial având 
intenția ca acolo să ne bucurăm de 
Sărbătoarea Pomului de Crăciun, 
însă sub imperiul condițiilor 
curente, am optat pentru Parcul 
Dendrologic. 

CARTIERUL VA AVEA O 
NOUĂ ȘCOALĂ
Alt aspect demn de adus în atenția 
dumneavoastră este faptul că, 

după primele evaluări efectuate, 
noua Școală Gimnazială urmează a 
fi finalizată la sfârșitul lunii ianua-
rie și sperăm ca până în 31 decem-
brie să facem recepția la Creșa con-
struită în locul fostei grădinițe de 
la Fabrică, proiect despre care 
v-am amintit recent. În același 
aliniament, pregătim proiectul 
pentru o școală nouă în Cartier. 
Amploarea pe care o cunoaște 
dezvoltarea întregii zone sub 
aspect rezidențial, prin Cartierele 
de Tineret 3 și 4 a dictat necesita-
tea deciziei de a avea în Cartier o 
nouă școală. Am demarat astfel, un 
studiu de fezabilitate pentru o 
nouă școală în Cartier, cu 10 săli de 
clasă și o sală de sport aferentă, 
astfel încât și copiii din Cartier să 
beneficieze de o școală modernă, 
adecvată cerințelor actuale iar din 
luna martie, când liniile de finan-
țare se vor redeschide prin Progra-
mul Național Regional, cu siguran-
ță vom aplica și cu acest proiect.

UN EFORT COLECTIV 
PENTRU COMUNITATEA 
NOASTRĂ! 
În altă ordine de idei, însă de egală 
importanță, ceea ce mă deranjează 
în mod deosebit, în ultimul an, este 
că noi, autoritățile, depunem efor-
turi constante astfel încât pe 
domeniul public să existe proiecte 
frumoase și utile finalizate, menite 
să crească nivelul calității vieții în 
oraș și ne confruntăm cu acte de 
vandalism a căror frecvență a cres-
cut îngrijorător de mult. Nerespec-
tarea bunului public de către unii 
dintre cetățeni și neimplicarea 

Î

Ne aflăm în această perioadă în plin proces de implementare a proiectelor cu fonduri europene și, așa cum este de aștep-
tat, ne arătăm foarte preocupați de partea costurilor referitoare la energie.

ȘTIRI

civică a celorlalți cetățeni cu sigu-
ranță nu va duce într-o zonă favo-
rabilă. Așadar, și pe această cale vă 
cer sprijinul, dragi concetățeni, să 
fiți solidari și să depuneți efort 
colectiv în protejarea orașului 
nostru, prin adoptarea unei atitu-
dini cetățenești în acord cu valorile 
comunității noastre. Am încredere 
că împreună putem corecta aceste 
acte complet lipsite de sens și 
putem promova înalte principii 
comunitare. 

Doresc tuturor ca Sărbătorile 
de iarnă să vă găsească sănă-
toși, cu bucurie, liniște în 
suflet și numeroase satisfacții 
la momentul bilanțului per-
sonal! 

Plata prin ghișeul.ro
te scapă de drumuri și stres!
Alegeți plata impozitelor, taxelor și a altor sume datorate 
bugetului orașului Chitila prin intermediul platformei 
ghiseul.ro

AVANTAJELE SERVICIULUI:
- disponibil 7 zile din 7 și 24 ore din 24;
- comision perceput 0 lei;
- înregistrare online accesând secțiunea „SOLICI-
TĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagină ghise-
ul.ro și parcurgând etapele: „Verificare CNP”- „Vali-

dare card”- „Trimitere e-mail cu datele de logare”;
- consultare în timp real a obligațiilor de plată și a 
istoricului tranzacțiilor;
- confort, rapiditate și siguranță asigurată de un 
site securizat la înalte standarde privind tranzacții-
le cu cardul pe internet.

cu         proiecte ample de modernizare urbană 
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Orașul se dezvoltă

CHITILA
– o comunitate în siguranță

ste vorba de extinderea rețelei de 
monitorizare și supraveghere video cu 

un sistem complet de camere de luat vederi, 
care vor fi montate și amplasate la intersec-
țiile și în aliniamentul arterelor din Chitila și 
vor deveni operaționale în scurt timp, secu-
rizând astfel (într-o primă etapă) partea 
centrală a orașului și cartierul Regina 
Maria. Prin acest proiect - considerat 
extrem de important pentru creșterea sigu-
ranței și prevenirea criminalității în orașul 
nostru și aprobat prin Programul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR) - care se 
află în acest moment în implementare, se 
vor instala 288 camere de supraveghere și 
va fi modernizată structura dispeceratului 
de monitorizare. Valoarea primei etape a 
proiectului, finanțată prin PNRR, este de 
430.000 euro, urmând ca în etapa a doua, 
pentru care a fost depus proiectul în valoare 
de 500.000 euro, să fie securizate integral și 
restul cartierelor.
Edilii orașului apreciază că extinderea siste-
mului video la standarde de calitate euro-
peană va contribui la o creștere semnificati-
vă a gradului de siguranță a circulației rutie-
re, dar și pietonale, în întregul oraș și, de 
asemenea, a încrederii comunității în admi-
nistrația publică, ca urmare a reducerii 
numărului de acte de tulburare a ordinii 
publice. În plus, orice încălcare a normelor 
de comportament, orice tentativă de vanda-
lizare sau de depozitare abuzivă a deșeurilor 
va fi înregistrată și sancționată de poliția 
națională sau locală, în conformitate cu 
legea. Aparatura are posibilitatea de supra-

veghere continuă a zonei alocate, pe o rază de 
peste 200 metri, întrucât camerele permit 
rotirea la 360 de grade și mărirea optică a 
imaginii de peste 30 de ori. Camerele video 
sunt camere inteligente de tip „day-night”, cu 
comutare automată în modul monocrom, de 
înaltă sensibilitate, pentru a asigura o imagine 

îmbunătățită și în condițiile unui iluminat 
de nivel scăzut și vor fi montate în carcase de 
protecție pentru funcționare în exterior.
„Noul sistem de supraveghere stradal va 
beneficia de programe software de ultimă 
genrație, intuitive, de analiză a situațiilor de 
risc, începând cu monitorizarea semaforiza-
rii și a traficului, a parcurilor și locurilor de 
promenadă, a zonelor mai izolate unde sunt 
abandonate frecvent deșeuri. Prin acest nou 
proiect de extindere a sistemului de suprave-
ghere video se poate asigura o prevenire 
eficientă și o diminuare a faptelor anti-socia-
le, precum și identificarea în timp real a 
unor evenimente neplăcute. Programele 
software ce vor funcționa în noul sistem de 
supraveghere video vor genera alerte în 
dispecerat, în funcție de specificul zonei, 
grupuri de persoane, altercații, prezența 
animalelor, tonaj greu, incendii etc.”, ne-a 
precizat Florin Iordan, directorul Poliției 
Locale Chitila.
Proiectul prevede și o extindere și o moder-
nizare a dispeceratului actual, iar sistemul 
de monitorizare va permite salvarea imagi-
nilor și printarea lor în timp real, dar și 
stocarea acestora pe o perioadă mai mare, 
ne-au mai precizat responsabilii cu imple-
mentarea noului sistem video.

E

Zilele acestea, Primăria Chitila a demarat etapa I a unui nou proiect cu finanțare neram-
bursabilă, destinat creșterii siguranței cetățenilor și prevenirii infracționalității pe terito-
riul orașului.



naltă și subțirică, chitileanca Oana Ștefania Sauciuc - multiplă campioană mondială, 
europeană și națională și prima sportivă de la Clubul Sportiv Chitila selecționată în 

lotul național de karate WUKF - este, judecând după mulțimea medaliilor câștigate la cei 19 
ani ai ei, o „veterană” a acestui sport care i-a devenit, spune ea: „un stil și un scop în viață”.
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Poveste de succes

Să ne cunoaștem vecinii

Povestea campioanei-samurai 
Î

ai mult, Andreea, jucătoare a lui Dinamo, actualmente evoluând cu dublă legitimare la senioarele lui 
CSM Constanța, a fost declarată cel mai bun libero (postul ei în echipă și la lotul național de junioare) din 

țară. M-am gândit inițial că pentru a pune pe hârtie istoria performanțelor Andreei nici nu prea ar fi fost nevoie 
de cuvinte. Erau de ajuns imaginile trepidante cu fazele fierbinți ale meciurilor, cu mingile salvate și cu punctele 
obținute de tânăra voleibalistă chitileancă, dar apoi mi-am spus că ar fi bine de amintit măcar câteva performanțe 
din palmaresul acesteia, obținut la doar 16 ani, o vârstă la care, așa cum îi spune toată lumea, majoritatea adoles-
centelor se gândesc doar la bijuterii, mall-uri și muzică.
„Practic volei de la vârsta de 9 ani”, povestește Andreea. „Am început voleiul la CS Chitila, clubul care m-a 
format, mi-a deschis drumurile performanței și căruia îi port o dragoste nestrămutată. Părinții mei au fost cei 
care m-au înscris, deoarece voiau să practic un sport, iar mie mi-a plăcut atât de mult încât nu am vrut să mă mai 
dezlipesc de minge. De aproape 5 ani practic volei la CS Dinamo București, însă sezonul trecut am jucat cu dublă 
legitimare la CSU Galați la senioare, iar anul acesta joc la CSM Constanța, cu dublă legitimare, tot la senioare”. Tot 
de vreo trei ani, Minca Cristea este o obișnuită a loturilor naționale de junioare ale României, fiind o componentă 
de perspectivă pentru întreg voleiul românesc, nu doar pentru cel de la Dinamo sau Constanța, participarea ei 
concretizându-se cu calificări la Campionatele Europene și la Balcaniada din Turcia, dar și cu turnee în țări 
precum Croația, Serbia, Slovacia etc. Cu toate antrenamentele, competițiile și cantonamentele lungi și dificile, 
Andreea, care este în clasa a XI-a la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, învață foarte bine, 
însă așa după cum mărturisește: „Cu prietenii nu prea am timp să ies, deoarece am foarte multe antrenamente în 

M

Oana a început să practice karate (știe data exact) pe 1 
septembrie 2013, sub îndrumarea antrenorilor Mag-
dalena și Dan Tamași, iar palmaresul ei este, până la 
această oră, aproape incredibil, ea obținând în câțiva 
ani peste 200 de medalii și mai mult de 20 de cupe. 
Diplomele a renunțat demult să le mai numere, surâde 
„campioana-samurai”, cea care a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului campionilor de karate ai 
lumii și care se declară o fată fericită pentru că face 
exact ceea ce-i place. Toate aceste titluri, centuri 
colorate, medalii de aur naționale și internaționale, 
toate pot părea neimpresionante dacă n-ai ține seama 

de cantitatea uriașă de muncă, de eforturile și de talen-
tul șlefuit și dus până aproape de perfecțiune pe care o 
tânără de nici 19 ani le așază zilnic în pasiunea sa.
„Nu a fost o pasiune de prima dată, a fost un început 
oarecum confuz, mai ales că am început karate la o 
vârstă la care desigur că nu știam prea multe despre 
artele mațiale. Vroiam doar să practic un sport și 
cum clubul și antrenamentele de karate erau în apro-
piere, mi-a fost foarte ușor să-l aleg pe acesta, mai 
mult din curiozitate și din dorința de a-mi consuma 
energia. Primii pași au fost… impresionanți: chiar 
dacă nu știam nimic despre acest sport, m-a încântat 
peste poate ținuta celorlalți sportivi și disciplina de 
acolo din dojo. Apoi a venit însă partea grea când, 
după o scurtă inițiere în școala căderii, am lucrat cu 
un sportiv avansat, care a cam dat cu mine de 
pământ, mi-a făcut adică o mulțime de proiectări. 
Mă dureau toate și am plecat cu gândul să nu mai 
calc pe acolo, dar… a doua zi am revenit și, la scurt 
timp, am ajuns să iubesc cu adevărat această artă 
marțială, descoperind că ea este, de fapt, o școală 
pentru mine însumi. Scopul suprem al artei karate 
nu este în realitate victoria asupra adversarului, ci 
șlefuirea continuă a caracterului tău. Fiecare aspect, 
fiecare kata te stimulează să dezvolți alte calități 
pentru a compensa dezechilibrul față de adversar, iar 
pentru a face performanță în acest sport ai nevoie în 
primul rând de o minte echilibrată și ascuțită, de 
stăpânire de sine perfectă și de viteză”, spune Oana. 
Antrenamentele sunt de trei ori pe săptămână în 
timpul școlii, de cinci ori în vacanțe, iar înaintea unui 
concurs chiar zilnic, însă Oana lucrează mult și acasă, 
unde exersează mișcările care nu îi ies perfect la sală. 
La început, cei apropiați Oanei nu prea au fost de acord 
ca ea să se implice atât de mult în acest sport, mai ales 
că exista concepția greșită că este un sport violent când, 
de fapt, practicând arte marțiale, copiii învață să se 

controleze, să înțeleagă la ce se expun, care sunt 
consecințele unei lupte. Opoziția a durat însă până 
când Oana a participat la primul concurs, aici în 
România și a câștigat prima medalie de aur. Acum 
familia este susținătorul ei numărul unu, o felicită 
când câștigă, o încurajează când mai pierde, iar tatăl 
ei, Bogdan, este acolo cu ea la aproape toate concursu-
rile și o susține din tribună zicându-i: „Hai Oana, hai 
că poți!”. „Aparent este un sport dur, dar dacă ar 
trebui să-l descriu în câteva vorbe aș spune că este un 
sport total. În toți acești ani de urcat pe drumul 
performanței, artele marțiale mi-au schimbat modul 
de viață și modul de a privi lucrurile. Îmi place totul la 
acest sport: stilul, mentalitatea, oamenii, căci am 
cunoscut oameni valoroși și mi-am făcut mulți 
prieteni. Este adevărat că orice sport te educă dar, din 
punctul meu de vedere, artele marțiale au o superiori-
tate, căci îți dau acea încredere în tine de care ai nevoie 
în viață și atunci când intri în sală uiți de probleme și 
trăiești efectiv într-o lume unde starea de spirit se 
îmbunătățește”, mai spune „campioana-samurai”.

Cel mai bun libero din România, la volei,
este o chitileancă

timpul săptămânii, iar în weekend am meciuri. Însă, 
pentru mine, voleiul a devenit un stil de viață, un 
mod de a trăi. Sunt o fire foarte serioasă și tratez 
fiecare antrenament cu mare seriozitate, deoarece 
eu consider că munca bate talentul. Pentru a reuși în 
orice domeniu, nu doar în sport, este nevoie de 
multă muncă, dedicare și concentrare. Pe viitor îmi 
doresc să ajung o jucătoare cât mai bună de volei, să 
practic volei la cel mai înalt nivel și să îmi fac părinții 
mândri. Îmi doresc și să devin o inspirație și un 
model pentru viitoarele generații și pentru cei care 
vor să practice acest sport minunat”.

Minca-Andreea Cristea are 16 ani și o pasiu-
ne - iubește voleiul pe care îl practică de la vârsta 

de 9 ani și de trei ani încoace este una dintre componentele de bază ale lotului național al României.
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Interviu

Florin Iordan,
directorul Poliției Locale Chitila:

u peste 30 de ani de experiență în siste-
mul MAI, Florin Iordan, directorul 

Direcției de Poliție Locală din cadrul Primări-
ei Chitila, recunoaște cu sinceritate că activi-
tatea instituției pe care o conduce este una 
extrem de complexă. Despre tot ce înseamnă 
Poliția Locală Chitila, cu problemele, dar și cu 
realizările instituției, în interviul de mai jos:

Rezultatele sunt semnificative, începând de 
la respectarea liniștii publice, conduită în 
trafic și în zonele publice, însă nu toți cetățe-
nii au ținut pasul cu dezvoltarea urbană.

Toți cetățenii sunt egali în drepturi și benefici-
ază în mod egal de serviciile publice, fără 
privilegii și fără discriminări. Pentru locuitorii 
orașului, polițistul local este văzut ca o autori-
tate locală, înființată pentru a le apăra dreptu-
rile fundamentale și a le asigura un climat de 
ordine, liniște și siguranță publică.

Ce trebuie să știe cetățenii orașului Chiti-
la despre Poliția Locală? Aveți reacții din 
partea locuitorilor orașului: cum percep 
ei polițistul local?

Cu privire la atribuții, acestea sunt clar 
definite, poliția locală fiind structurată pe 
compartimente, fiecare compartiment 
având competențe pe domeniile respecti-
ve, stabilite prin Legea nr.155/2010. Se 
observă rezultate pozitive? Ce ați dori să schimbați sau să îmbu-

nătățiți la Poliția Locală Chitila?

Contravențiile la disciplina în construcții și 
protecția mediului.

Schimbări și îmbunătățiri se produc permanent, 
deoarece și societatea se află într-o continuă 
schimbare, iar ca un răspuns punctual, pot să 

Care sunt cele mai frecvente probleme 
cu care se confruntă Poliția Locală Chi-
tila? Pentru ce fel de probleme apelează 
chitilenii, cel mai des, la Poliția Locală?
Aici situația se complică, pentru o localitate 
mică așa cum este Chitila, sesizările sunt 
foarte numeroase, iar cele mai multe survin 
ca urmare a neînțelegerilor între vecini. Din 
păcate, o mică parte din reclamațiile formu-
late - cu precădere cele care vizează proprie-
tatea, care sunt prevăzute în Codul Civil și 
care nu pot fi rezolvate amiabil - ajung la 
instanța teritorială, unde termenele de solu-
ționare se întind pe câțiva ani. Dacă ne refe-
rim la frecvența și importanța sesizărilor 
transmise de cetățeni, acestea sunt în zona 
normelor de conviețuire socială, nerespecta-
rea normelor de mediu, disciplina în con-
strucții și regimul rutier.

Este Chitila un oraș sigur și ce ar 
trebui făcut ca locuitorii orașului să 
meargă în siguranță pe stradă?
În comparație cu alte localități și raportat la 
numărul de locuitori, precum și la frecvența 
faptelor contravenționale și penale săvârșite, 
Chitila este un oraș cu un grad de siguranță sporit.

Cum colaborați cu celelalte instituții 
din subordinea MAI și cele cu factor 
decizional de la nivel local?
Legătura instituțională și comunicarea este 
una foarte bună, iar consultările și întâlnirile 
de lucru privind problemele comunității 
pentru identificarea soluțiilor punctuale 
reprezintă o componentă importantă și de 
succes la nivel local.
Sunt eficiente camerele de supraveghere 
din oraș și cât de utilă este prezența lor?
Sistemul video al orașului reprezintă o com-
ponentă foarte importantă în activitatea 
noastră, monitorizarea stradală ajutând la 
prevenirea, descurajarea, identificarea și 
sancționarea persoanelor care încalcă nor-
mele în vigoare.Toate aceste elemente 
măresc gradul de siguranță publică și asigură 
un confort sporit locuitorilor.
Care sunt recomandările dumnea-
voastră pentru locuitorii orașului?
Conflictele și neînțelegerile minore ar trebui rezol-
vate pe cale amiabilă, iar medierea între părți ar fi 
soluția cea mai rezonabilă. Toți trebuie să încercăm 
să fim mai răbdători, mai concilianți și mai buni.

Din totalul amenzilor aplicate de polițiș-
tii locali chitileni, ce fapte au fost aspru 
sancționate și au o frecvență mărită?

Restricții de tonaj și staționarea interzisă.

Dar în ceea ce privește celelalte structuri 
ale Poliției Locale, să zicem partea de 
circulație pe drumurile publice?

Ca instituție nou înființată și aici mă refer la 
perioada 2008-2009, situația nu era una bună, 
a fost nevoie de o perioadă de acomodare și 
formarea unei echipe. Ulterior, fiecare polițist 
local a urmat cursurile de pregătire profesiona-
lă, o parte la Centrul de Formare și Perfecționa-
re a Polițiștilor „Nicolae Golescu” sau Institutul 
de Studii pentru Ordine Publică București, iar 
o parte la Școala de Aplicație pentru Ofițeri 
„Mihai Viteazul”. La acest moment, pot să 
afirm că lucrurile sunt bine structurate.

Ați avut o anumită imagine despre 
această instituție când ați venit la con-
ducerea ei? S-a schimbat această ima-
gine între timp?

Cel mai bun instrument de măsurare a încre-
derii cetățenilor în instituție s-a dovedit a fi, 
în timp, numărul mare de petiții, apelarea 
prin dispecerat pentru deplasarea echipaju-
lui la diverse cazuri, prezența cetățenilor la 
sediul instituției pentru lămurirea unor 
drepturi și obligații statuate prin normele în 
vigoare… Ceea ce ne face să credem că poliția 
locală se bucură de încrederea locuitorilor.

Considerați că Poliția Locală a câștigat 
încrederea chitilenilor ca fiind o insti-
tuție care își face treaba?

Desigur, cu bune și cu rele, conducerea unei 
instituții cum este poliția locală nu este deloc 
ușoară, legislația se schimbă foarte des, atri-
buțiile și obligațiile personalului se regăsesc 
în mai toate actele normative emise pentru 
autoritățile locale, iar cetățenii au impresia 
că au doar drepturi, nu și obligații. Referitor 
la a doua parte a întrebării, pot să spun că în 
ultimii 30 de ani am desfășurat doar activi-
tăți în cadrul poliției. Chiar dacă nu este 
ușor, este totuși o activitate pe care o desfă-
șor de trei decenii și pot să afirm că o fac cu 
mare pasiune. Caracterizarea o las pe seama 
celor care mă cunosc.

Vă satisface activitatea instituției pe 
care o conduceți? Dacă ar fi să faceți 
un rezumat, cum ați caracteriza activi-
tatea de până acum?

Principala preocupare este prevenirea, iar pentru 
o prevenire eficientă se impune o prezență mai 
mare a patrulelor sau echipajelor în zonele publi-
ce. Din păcate, numărul polițiștilor încă este 
condiționat de numărul locuitorilor și nu de 
specificul localităților, suprafața teritorială sau 
frecvența faptelor contravenționale sau penale.

Care sunt principalele direcții spre 
care se îndreaptă, în prezent, atenția 
Poliției Locale Chitila? Care sunt atri-
buțiile unui polițist local?

C

„Chitila este un oraș cu un grad de siguranță sporit”

spun că suplimentarea personalului poate asigura 
un climat sporit de liniște și confort al locuitorilor.
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Ce frumoasă e Chitila

Chitila
orașul unde

arta este
acasă

T rei sculpturi monumentale au fost 
montate în acest sfârșit de săptă-

mână în orașul nostru, acestea alăturân-
du-se celorlalte două deja amplasate în 
locațiile stabilite și alcătuind astfel o 
primă „axă artistică” ce așază Chitila 
printre cele mai frumoase orașe din județ.
Operele de artă din marmură albă de 
Rușchița au fost executate cu ocazia 
primei ediții a Taberei de sculptură Chiti-
la 2022, manifestare apreciată elogios de 
toți chitilenii și în urma căreia creațiile 
realizate au intrat în patrimoniul orașului 
nostru. Lucrările monumentale conferă 
indiscutabil o frumusețe aparte orașului, 
care vine în tandem cu strategia de 
dezvoltare a localității, iar inițiativa 
amplasării lucrărilor monumentale con-
temporane în patrimoniul urbanistic 
chitilean pornește din dorința de a oferi 

comunității o experiență vizuală estetică 
deosebită, dar și de a promova arta, cea 
care are valoare peste timp și care poate 
pune orașul nostru pe harta orașelor 
europene moderne.
Astfel, lucrarea „Poarta Universului”, 
creația sculptorului Adrian Curcan, a fost 
amplasată în parcul viitorului Centru 
cultural „Tudor Arghezi” din Șos. Banatu-
lui nr. 46-48, „Cascada Lucia”, a lui Cor-
neliu Tache, la intersecția străzii Păcii cu 
str. Aurel Vlaicu, iar „Singur printre nori” 
lucrarea lui Panaite Chifu, în Parcul 
Regina Maria, din str. Ana Ipătescu. 
Reamintim că primele două lucrări mon-
tate au fost „Protector”, de Carmen 
Tepșan, în strada Islaz, la intrarea în 
Parcul Valea Mangului și „Coloana”, 
creată de Cristian Pentelescu, la Primăria 
orașului Chitila din str. Ion Olteanu nr. 6.

Sport

Victorii în serie
pentru sportivii de la CS Chitila
VOLEI CADETE. O veste foarte bună vine de 
la fetele din echipa de volei-cadete a Clubului 
Sportiv Chitila: fetele noastre sunt calificate în 
Grupele de Elită ale Campionatului Național de 
Cadete Feminin, organizat de Federația 
Română de Volei. După meciuri foarte disputa-
te, acasă și în deplasare și după victorii clare, 
meciul care ne-a asigurat și calificarea mate-
matică în Turneul de Elită a fost cel din ultima 
etapă, în compania celor de la CSO Voluntari, 
în care voleibalistele chitilence și-au adjudecat 
victoria cu 3-0 (pe seturi: 25-17; 25-20; 25-13), 
după un joc pe care l-au dominat de la început 
la final. Felicitări echipei și antrenorului și 
așteptăm rezultate la fel de bune în continuare!

FOTBAL ȘI MINIBASCHET.
Tot cu o victorie clară s-a încheiat și meciul 
grupei de minibacshet a CS Chitila împotri-
va celor de la Baller (scor la final, CS Chitila 
– CS Baller: 32-6) și de asemenea și ultimul 
meci din acest tur al Campionatului Jude-
țean de Fotbal, unde grupa U13 a CS Chitila 
a câștigat cu 3-0 meciul împotriva celor de la 
CS Corbeanca. Un sincer bravo tuturor!

MINIVOLEI. Rămânând tot la volei, a avut loc și 
debutul fetelor din echipa de minivolei, antrenată de 
Ionuț Moisă, în Campionatul Național de Minivolei 
Feminin, unde după primul turneu, ocupă poziția a 
doua din grupă, . Fetele de la CS Chitila s-au descur-
cat excelent câștigand cu 3-0 meciurile împotriva 
celor de la CTF Mihai I și CSȘ – 5. Chitliencele au 
pierdut la mare luptă doar o singură partidă din 
turneu, împotriva mult mai experimentatelor 
jucătoare de la CSM București, însă nu au cedat ușor 
și au oferit un meci cu faze aplau-
date de toți spectatorii prezenți. 
Mulțumim părinților prezenți 
dar și fetelor de la categoria de 
cadete care au venit sa-si încura-
jeze mai tinerele colege!
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Ziarul copiilor

5 zile de nota zece,
la Erasmus+

T

P
Întâlnirea culorilor de toamnă

ornit din inițiativa corpului profesoral al 
grădinițelor Voinicel și desfășurat sub 

inspirația zilelor de toamnă superbe de care 
ne-am bucurat cu toții, proiectul educațional 
„Întâlnirea culorilor” a avut un succes deose-
bit în rândul micilor preșcolari. Proiectul a 
fost structurat pe cinci module, fiecare modul 
cuprinzând o culoare specifică unui anotimp 
și prin lucrările realizate de copii, aceștia au 
putut exprima, cu un talent coloristic deose-
bit, viziunea lor asupra toamnei, surprinzând 
detalii și nuanțe neașteptate. Prin intermediul 
proiectului s-a urmărit să le fie insuflată 
micuților dragostea pentru frumosul din 
natură, dezvoltarea și exprimarea expresivită-
ții și creativității, precum și valorificarea 
experienței pozitive în abordarea educației 
artistico-plastice. „Semnul principal al unui 
obiect pentru un preșcolar este culoarea. Dar 
lumea culorilor nu se deschide copilului ime-
diat, ci într-o anumită secvență. La început, el 
percepe doar culori calde - roșu, portocaliu, 
galben; odată cu dezvoltarea reacțiilor menta-
le, li se adaugă verde, albastru, indigo, violet 
și, treptat, până la vârsta de 5 ani, copilul 

devine disponibil pentru întreaga vari-
etate de tonuri de culoare ale spectru-
lui. Este necesar să începem să intro-
ducem copiilor noțiunea de culoare cât 
mai devreme posibil, pentru că acest 
lucru îl va ajuta să obțină și să asimile-
ze mai multe informații despre lumea 
din jur, să-și dezvolte memoria, aten-
ția și gustul artistic și, prin urmare, să 
se dezvolte în general”, ne-a spus, 
legat de acest interesant proiect, prof. 
Ana-Daniela Militaru, directoarea 
grădinițelor Voinicel.

itlul acestei etape a proiectului 
a fost „Fotografia și filmul - 

instrumente cheie pentru 
combaterea fenomenului 
de bullying și pentru 
reducerea abandonului 
școlar”, iar activitățile 
desfășurate de elevii din 
cele șase țări partenere pe 
parcursul a 5 zile au inclus 
prezentarea școlilor 
partenere, dar și o serie de 
produse artistice, filmule-
țe, fotografii, prezentări, 
cântece, dansuri cu un 
puternic mesaj împotriva agresiunilor dintre elevi. A fost o sesiune de 
jocuri de cunoaștere, coordonate de prof. Anca Nicoară, două works-
hop-uri, unul pentru elevi și unul pentru profesori, cu joculețe și 
tehnici pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre elevi, desfășu-
rate de reprezentanții Organizației „Salvați copiii” la invitația prof. 
Felicia Ion, a fost, de asemenea, o întâlnire interesantă cu viceprima-
rul Chitilei, Andrei Costel și inspectorul pentru învățământ primar, 
Nicoleta Stănică, legată de modul de organizare a școlilor partenere, 
apoi un atelier de tehnici foto-video susținut de prof. Nadina Negru, 

Geanina Mimbler și Ionuț Tilibașa, 
un filmuleț despre toleranță și prie-

tenie realizat de elevi și, de 
asemenea, vizite culturale 
în București și Sinaia pe 
patrcursul cărora elevii au 
realizat fotografii și filmu-
lețe memorabile surprin-
zând experiența lor Eras-
mus și noile prietenii 
legate în Chitila.
Menționări speciale 
pentru profesorii Ștefania 
Duminică, directoarea 
școlii, Ilie Duțu, Maria 

Tilibașa și Teo Călinescu, care s-au ocupat cu succes de acomodarea invitați-
lor și organizarea deplasărilor și, să nu uităm, contribuția deosebit de impor-
tantă a profesorilor de sport, Cristina Drăgușin, Simona Lovin și Marian 
Gârleanu, care au organizat, zilnic, jocuri de baschet, fotbal sau ștafetă 
pentru că jocul și sportul sunt cea mai bună metodă pentru a lucra în echipă, 
într-un spirit ludic, iar „abandonul școlar și cazurile de bullying pot fi reduse 
doar prin întărirea relațiilor de colaborare și prietenie și stimularea toleran-
ței dintre elevi”, după cum remarca prof. Ștefania Duminică”, directoarea 
unității de învățământ chitilene.

Luna aceasta, Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” a fost, din nou, 
gazdă în proiectul Erasmus+ KA229, iar un număr de 40 de elevi și 
30 profesori din România, Bulgaria, Macedonia, Turcia, Italia și 
Portugalia au participat la mai multe ateliere în care și-au exprimat 
ideile pentru a combate bullying-ul în școli, au legat prietenii, au 
lucrat și bineînțeles...s-au distrat.
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Solidaritate, generozitate și dăruire sunt 
cuvintele care definesc inițiativa deosebită 
pornită de chitileni în sprijinul micuțului 
Răzvan Alexandru, diagnosticat la doar 
un an și trei luni de viață, cu leucemie 
acută limfoblastică. Micuțul a început 
tratmentul chimioterapic cu citostatice în 
țară dar s-a pus în discuție eventualitatea 
unui transplant cu celule stem pentru a îi 
salva viața și părinții au plecat cu el Italia, 
cu speranța că va putea să se salveze de 
această boală cumplită și că va trăi.
Mulțumim tuturor celor care vor să ajute 
la salvarea vieții micuțului chitilean și care 
doresc să doneze cât de puțin și să ajute 
pentru ca Răzavn să beneficieze de toate 
condițiile optime de transplant și vă 
rugăm să donați în conturile de mai jos.
Cu puțin se face mult!

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

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

Privind obligativitatea
înscrierii în Registrul
de Evidență a Sistemelor
Individuale Adecvate
pentru Colectarea și
Epurarea Apelor Uzate

vând în vedere Hotărârea nr. 
714/2022, persoanele fizice și juridi-

ce, proprietari ai spațiilor conectate la siste-
mul individual adecvat de epurare, au obli-
gația de înscriere în registrul sistemului de 
epurare, în termen de 120 zile de la conecta-
re. Obligația revine și proprietarilor de 
sisteme construite înainte de intrarea în 
vigoare a hotărârii, în termen de 180 zile.  
Astfel, persoanele fizice și juridice care au 
construit în curți fose sau bazine vidanjabile 
au obligația să se înregistreze până la fina-
lul lunii noiembrie 2022, în „Registrul 

de evidență a Sistemelor Individuale 
Adecvate pentru Colectarea și Epura-
rea Apelor Uzate” și să informeze Primă-
ria Orașului Chitila. 
Formularul de înregistrare poate fi găsit pe 
site-ul www.primariachitila.ro sau la 
sediul primăriei. 
Nerespectarea dispozițiilor constituie con-
travenție 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.

A       ANUNȚ PUBLIC

PROGRAM RIDICARE DEȘEURI PE STRĂZI

RONDE. RO
cel mai nou magazin online
deschis pentru tine! 

LUNI – DUZILOR, AUREL VLAICU, INT. BANATULUI, BANATULUI 2 
(COLONIE), NUFERILOR, BUJORULUI

MARȚI – GAROFIȚEI, ION OLTEANU, DEJ, LIBERTĂȚII, CARTIER TINERI 
I ȘI II (ZONA ISLAZ)
MIERCURI – VICTORIEI, TUDOR VLADIMIRESCU, IC BRĂTIANU, TROIȚEI, 
GHEORGHE DONA, VASILE BIDEAC, LAC DE NUFERI, CARTIER TINERI III
JOI – SAT RUDENI, ȘOS. BANATULUI, CÂMPULUI, SALCIEI, INT. CĂMINULUI, 
BĂNCII, 8 MARTIE, PANSELELOR, VRANCEI, PĂCII PĂDURE – DOAR USCAT
VINERI – CARTIER REGINA MARIA (CFR), BĂNCII, 8 MARTIE, PANSELE-
LOR, VRANCEI, PĂCII PĂDURE – DOAR UMED

LUNI, MIERCURI, VINERI - ASOCIAȚII DE PROPRIETARI (ZONA BLO-
CURI) ȘI CARTIER GERMAN RESIDENZ

 DEȘEURI BIODEGRADABILE (RESTURI VEGETALE): 
se scot conform programului actual – odată cu pubelele, în ziua de colec-
tare a celor 2 fracții (umed și uscat);
 DEȘEURILE DIN CONSTRUCȚII/AMENAJĂRI: se 
contactează operatorul de salubritate – nr. tel. 021.306.70.00/29;
 DEȘEURILE VOLUMINOASE (MOBILIER): primăria va 
organiza campanii gratuit, campanii ce vor fi anunțate în media;
 DEȘEURILE ELECTRONICE (DEE): primăria va organiza 
campanii gratuit, campanii ce vor fi anunțate în media.

Hai în magazinul nostru online și alege cel mai 
potrivit cadou pentru tine și cei dragi! 
De la ținute vestimentare, la jucării și accesorii de petrecere și de la 
accesorii pentru telefoane, la multimedia și IT, la produse pentru 
școală, birou și articole de papetărie, la produse Home &Deco ori 
la accesorii auto-moto și produse pentru animale de companie. 

Transport gratuit începând cu 99 lei! 
Vino în lumea shoppingului online!
Arunca o privire! 
Cele mai accesibile preturi!


