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Bun venit la Clubul Copiilor Măgurele!

Pentru prima dată în ulti-
mii 40 de ani, Baza Sportivă 
Măgurele a fost complet 
refăcută și modernizată la 
standarde europene și în-
cepând din această lună este 
deshisă pentru toți cetățenii 
orașului și, în mod special, 
pentru copiii și tinerii al 

căror vis de a deveni cam-
pioni la sporturile preferate 
poate deveni realitate mai 
devreme decât se așteptau. 
Autoritățile locale vin astfel 
în sprijinul tuturor celor care 
iubesc mișcarea și activitatea 
sportivă, de amatori sau de 
performanță și ne asigură că 

nu se vor opri aici căci vor 
înființa și Asociația Sportivă 
Măgurele, deschisă gratuit 
tinerilor, și vor continua mod-
ernizarea și dotarea bazei 
astfel încât să devină unul 
dintre cele mai frumoase 
complexe sportive ale județu-
lui Ilfov. [pagina 7]

Proiectele de reabilitare termică a celor 34  de 
blocuri din orașul Măgurele au fost depuse la 
ADRBI  în vederea obținerii finanțării din  
fonduri europene, Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020,  Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiții 3.1
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Pentru a trăi într-o comunitate unită şi într-un 
oraş frumos şi prosper este nevoie să avem o 
atitudine civică. Este nevoie de civism. 
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O veste bună pentru proprietarii de  
terenuri: cadastrarea gratuită continuă și în 
2018, următoarea etapă de extindere a  
proiectului „Cadastru Sistematic”.  
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Profesoara Alina Ștefan,  directoarea uneia  
dintre cele mai prestigioase instituții de  
învățământ ale județului Ilfov: Liceul Teoretic 
„Horia Hulubei” din Măgurele, este o luptătoare 
curajoasă. Iar îndrăzneala ei nu seamănă deloc 
cu ceea ce ne-am obișnuit să înțelegem prin 
asta.
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START LA REABILITAREA  
TERMICĂ

IUBESC MĂGURELE 
CE ÎNSEAMNĂ ASTA? 

ECONOMIE MARE PENTRU 
BUZUNARUL FIECĂREI FAMILII

„AM CURAJUL SĂ FIU 
 ALTFEL”

UNA DINTRE CELE MAI MODERNE BAZE  
SPORTIVE DIN ILFOV ESTE CEA DIN MĂGURELE

Câteva sute de copii și părinți au venit 
marți, 17 octombrie, să inaugureze, 
împreună cu artiștii lor preferați și cu 
reprezentanții primăriei, “Clubul Cultural 
Măgurele”, unul dintre cele mai frumoase 
proiecte ale edililor orașului, finalizat 
într-un timp record și deschis tuturor 
elevilor care vor să-şi petreacă timpul 
liber aici. Toți cei prezenţi la festivitate au 
fost încântaţi de cum arată noul Club al 
Copiilor, iar elevii claselor 0-8 s-au putut 
înscrie la cursuri de canto, teorie muzi-
cală, teatru și dansuri, susținute integral 
de Primăria Orașului Măgurele, cea care 
a pus la cale transformarea fostei școli 
Chirca, devenită insalubră și degradată, 

într-un centru de educație și cultură. A 
fost, de asemenea, o ocazie pentru cad-
rele didactice ale clubului de a prezenta 
cursurile și activităţile pe care instituţia le 
va derula în acest an şcolar.

Descoperă, în exclusivitate , Clubul 
Copiilor, în pagina 7 
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Ziarul comunității noastre
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ECONOMIE MARE PENTRU BUZUNARUL FIECĂREI FAMILII. PRIMĂRIA VA FACE, GRATUIT,  
CADASTRE PENTRU ÎNTREGUL ORAȘ

Cu toţii am pornit pe un drum greu, un drum cu oameni noi, tineri, care îşi doresc o schimbare cu adevărat, care doresc 
normalitate şi siguranţă şi, cel mai important lucru, doresc să ştie că pot trăi într-un oraș cu adevărat european, într-o comunitate 

unită, activă şi puternică. 

Dragii mei,

Știu că mulți v-ați pierdut răbdarea, 
că vreți un oraș modern așa cum 
și eu îmi doresc. Dar așa cum nu 
poți construi o casă bună și train-
ică într-un an, nici noi nu putem 
construi un oraș de care să fim 
mândri în doi-trei ani. Sunt lucruri 
care nu au fost făcute în ultimii 40 
de ani și mi-a fost extrem de dificil 
să le schimb într-un singur an. Știu, 
însă, că acest lucru se va întâmpla, 
după cum bine simțiți și vedeți în 
multele șantiere în care deja se 
lucrează pentru binele tuturor. Știu 
că a fi primar nu  înseamnă doar 
asfaltări, reabilitări, canalizare și 
gaze, ci înseamnă și spații de joacă 
pentru copii, o zonă verde, un parc, 
o policlinică, școli modernizate, dru-
muri iluminate și sigure, educație, 
sănătate dar și altceva, mult mai 
mult. Înseamnă, de fapt, a da încre-
dere cetățenilor în orașul nostru și 

în viitorul lui, înseamnă ambiția de a 
vrea mai mult, mai bine, mai frumos 
și mândria de a reuși aceastea.  Știu 
toate acestea, dar pentru a pune 
bazele unei administrații moderne 
și eficiente care să implementeze 
proiecte într-un timp scurt pentru 
ca oamenii să beneficieze de ele 
rapid și nu în zeci de ani de zile cum 
a fost până acum, este necesar să 
punem corect bazele administra-
tive. De aceea, începutul a însemnat 
pentru noi inventarierea domeniului 
public, cadastrele domeniului public 
și intabulările acestuia, elemente 
care stau la baza demarării oricărei 
lucrări publice. Pentru a putea ști 
care sunt cu exactitate prioritățile 
orașului, am ținut o strânsă legătură 
cu voi, membrii comunității, de la 
care am aflat care sunt acestea și 
cu ce lucrări trebuie să începem. 
Astfel că, proiectele de infrastruc-
tură – canalizare, asfaltare au fost 

cele prioritare și cele pe care le-
am început deja, apoi au urmat 
proiectele de reabilitare a centrului 
orașului, investițiile în educație – 
școli, grădinițe, Clubul Copiilor, dar 
și în cadastrul sistematic gratuit. 
Știu, de asemenea, că multe din 
problemele orașului sunt cauzate 
de lipsa de informație. 

De aceea, pentru a avea o comu-
nicare mai ușoară între adminis-
trația locală și cetățeni, între mine 
și oamenii acestui oraș, am făcut și 
această publicație, „Pro Măgurele”, 
un ziar al comunității noastre, scris 
cu oamenii și pentru oamenii din 
Măgurele. Un cetățean mai bine 
informat poate să participe activ în 
procesul administrativ, iar trans-
parenţa decizională și cea a actului 
administrativ sunt obiective impor-
tante pentru mine și sunt lucruri 
în care cred. Comunicarea între 
Primăria Măgurele şi cetăţeni este 

un lucru de bază în vederea dez-
voltării comunităţii în care trăim și 
pe care eu, personal, am pus accent 
încă de la început. În acest sens, 
aveți la dispoziţie mai multe modal-
ităţi prin care puteți să îmi comuni-
cați părerile, preocupările şi prob-
lemele voastre si vă invit să o faceți, 
fie la audiențele unde vă aștept în 
fiecare săptămână, fie direct pe 
site-ul primăriei (primariamagurele.
ro/raporteaza-o-problema ), la tele-
foanele primăriei, precum și la tele-
fonul meu personal. Tot pe internet, 
puteți contacta pe pagina de Face-
book Primăria Orașului Măgurele 
sau pe mine, personal. Până atunci, 
doresc să fiți informați lunar, prin 
intermediul ziarului “Pro Măgurele”, 
despre tot ceea ce se întîmplă în 
comunitatea noastră.

Cu drag, 

Narcis  Constantin 

O veste bună pentru proprietarii de 
terenuri: cadastrarea gratuită continuă 

și în 2018, următoarea etapă de extindere a 
proiectului „Cadastru Sistematic” incluzând 
aproximativ 1.000 de imobile din intravilan-
ul și extravilanul localităților Dumitrana și 
Pruni. Din toamna anului 2016 și până în 
prezent s-au demarat primele 288 de cadas-
tre, în zona Aluniș, tarlalele 72, 74, 76, 77, 79 
și drumurile adiacente.

Proiectul de cadastrare se face exclusiv cu 
bani din bugetul local, iar proprietarilor li se 
vor  înregistra gratuit  imobilele (terenuri cu 
sau fără construcții) în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară.  Această primă 
etapă, desfășurată sub coordonarea OCPI 
Ilfov prin Primăria Orașului Măgurele, a fost 
încheiată în aproximativ 6 luni și, conside 
-rând că programul a fost un succes, s-a de-
cis continuarea acestuia până în iunie 2019, 

când primăria speră că va avea întregul oraș 
cadastrat. „Vom face cadastru pentru fiecare 
om și cred că vom ajunge la peste 12.000 de 
cadastre gratuite, făcute absolut corect, fără 
ca nimeni să intre pe proprietatea altcuiva, 
eliminând toate problemele de acest gen și, de 
asemenea vor fi cadastrate și apartamentele 
oamenilor care locuiesc la bloc. Avantajele vor 
fi duble: în primul rând pentru cetățenii care 
poate nu au posibilitatea financiară să facă 
acestă cadastrare (un cadastru poate  ajunge 
și până la 1.500 de lei – 15 milioane lei vechi, 
iar pentru un titlu cu 3 proprietăți, de pildă, 
așa cum sunt multe cazuri, cheltuiala ajunge 
la 4.500 de lei – 45 de milione lei vechi, bani pe 
care un cetățean îi economisește). Apoi, se vor 
elimina litigiile între oameni, între rude, vecini, 
familii, se poate investi în terenurile pe care 
aceștia le au, căci fără realizarea cadastrului  
nu se poate elibera autorizația de construire 
a unei case, a unui drum, a unei instalații de 

apă sau de electricitate. Iar în al doilea rând , 
va beneficia întreg orașul, căci Primăria va ști 
foarte clar care este domeniul public și vom 
putea să asfaltăm mai mult, vom putea să 
înaintăm canalizarea mai ușor, vom putea 
merge mai ușor cu utilitățile publice, iar dez-
voltarea se va produce mult mai repede. După 
cum bine știți, orice lucrare publică are nevoie 
de autorizație de construire, iar făra cadastru 
nu putem să facem lucrări publice. Eu consider 
că este un mare ajutor și sper să ajute câți mai 
mulți proprietari din Măgurele”, ne-a precizat 
primarul orașului, Narcis Constantin.

(Primele cadastre înmânate)
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ASFALTAREA STRĂZILOR, UN PROIECT DE MARE 

AMPLOARE  

Unul dintre proiectele de amploare ale  Primăriei Măgurele, un  proiect social de infrastructură destinat dezvoltării urbanistice, a mai făcut 
un pas spre realizare. Au început lucrările de asfaltare a 32 de străzi de pământ din oraș:  Tineretului, Afinului, Liliacului, Trandafirului, Morii, 
Țigaretei, Frumoasei, Intrarea Sulfinei, Gurăslău, Mirăslău, Șelimbăr, Crizantemelor, Codrului, Vulturului, Fabricii, Amurgului, Seismologilor, 
Tangentei, Lotusului, Peștilor, Pescarului, Aluniș, Emisferei, Fulger, Olimp, Neptun, Eforie, Venus, Jupiter, Uranus, Saturn, Deal.

Luna noiembrie a debutat cu 
demararea lucrărilor de asfal-
tare pe arterele nemodernizate 
din zona Măgurele, acestea 
fiind primele rezultate ale 
amplului proiect de moderniza-
re a infrastructurii rutiere din 
oraș. Primele străzi vizate au 
fost cele pe care au fost termi-
nate lucrările de introducere 
a conductei de canalizare și 
apă.  Pregătirile pentru etapa 
de turnare a asfaltului au fost 

complexe: au fost aduse la cotă 
căminele și gaigărele pentru 
apele pluviale, s-a comple-
tat stratul de piatră spartă în 
vederea asfaltării. În același 
timp, s-a dat startul și lucrărilor 
de pe strada Codrului, mod-
ernizarea și asfaltarea acesteia 
făcând parte din strategia edili-
lor menită să decongestioneze 
traficului din centrul orașului. 
Lucrările de curățare a străzilor, 
de executare a fundațiilor și de 

execuție a terasamentelor sunt 
în plină desfășurare, urmând 
ca, după compactarea și final-
izarea supraînalțărilor, să fie 
turnat covorul asfaltic pe cele 
rămase. Imediat după termi-
narea lucrărilor de stabilizare 
a infrastructurii, circulația pe 
aceste străzi va fi mult mai 
facilă, iar odată ce acest proiect 
va fi complet finalizat, întreaga 
zonă va fi una modernizată și 
ușor accesibilă. 

Totodată, edilii anunță 
și realizarea unui  part-
eneriat cu Consiliul 
Județean Ilfov pentru 
proiectul de reabilitare 
completă a Drumului 
Județean 401A, de 
la Jilava la Bragadiru.  
Execuția șanțurilor și 
a podețelor, precum 
și crearea trotuarelor 
pe acest tronson va 
începe după perioada 
de iarnă când se va 
realiza o compactare 
naturală a pământului. 
Până atunci, urmează 
să se finalizeze lu-
crările deja începute 
în luna noiembrie 
la rețelele de apă și 
canalizare. Dezvoltar-

ea edilitară a orașului 
prevede, de aseme-
nea, introducerea con-
ductei de canalizare și 
construirea stației de 
epurare  pentru zona 
Vîrteju, lucrări finaliza-
te în procent de 80%.
Pentru furnizarea ser-
viciilor de evacuare a 
apelor uzate conform 
legislației în vigoare 
și la standarde euro-
pene au fost necesare 
revizuirea și refacerea 
în totalitate a proiect-
ului tehnic de apă 
și canalizare pentru 
întregul oraș, urmând 
execuția lucrărilor de 
canalizare pe străzile 
Milcov – Călugăreni.  

PROIECTUL VA DURA PÂNĂ ÎN 
LUNA IULIE 2018 ȘI ESTE REALIZAT 
CU FINANȚARE DIN PARTEA 
CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV.

Strada Eforie Strada Deal

Proiectele de reabilitare ter-
mică a celor 34 de blocuri din 
orașul Măgurele au fost depuse 
la ADRBI  în vederea obținării 
finanțării din fonduri euro-
pene,  Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020,  
Axa prioritară 3, prioritatea de 
investiții 3.1.. Toate proiectele 
au fost admise, urmând ca 
până la finalul anului reprezen-
tanții ADRBI să efectueze vizite 
de lucru pentru conformitatea 
acestora.

Lucrările preconizate fac parte 
din etapele Programului de 
Reabilitare Termică a blocu-
rilor din Măgurele, pus la 
punct de specialiștii Primăriei 
și inclus în Programul Naţional 
multianual privind creşterea 
performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe, un pro-
gram extrem de important atât 
pentru creşterea confortului 
locatarilor şi reducerea costur-

ilor de întreţinere, cât și pentru 
refacerea imaginii exterioare 
a blocurilor și creșterea valorii 
acestora.  Pentru a beneficia 
de acest program asociaţiile 
de proprietari s-au înscris la 
Primăria Măgurele, după defini-
tivarea procesului de strângere 
de semnături de la locatarii 
care au fost de acord cu reabil-
itarea termică. Lucrările pentru 
reabilitarea termică a blocurilor 
calificate pentru finanțare ar 
putea începe chiar din primă-
vara lui 2018, dacă condiţiile 
meteo vor fi favorabile, prin:  
schimbarea geamurilor de tip 
termopan sau montarea lor 
acolo unde încă sunt geamuri 
clasice, precum şi prin realiza-
rea izolaţiei termice a clădirilor, 
urmând apoi ca blocurile să fie 
hidroizolate. 

Proiectul de reabilitare ter-
mică propus de către Primăria 
Orașului Măgurele include: 

construirea unui acoperiș “in 
4 ape”, inclusiv montarea unui 
sistem de colectare a apelor 
pluviale, izolarea termică a 
fațadei, înlocuirea tâmplăriei 
exterioare la camere, balcoane 
și la ferestrele de pe casa scării, 
apoi izolarea termică a subsolu-
lui precum și o serie de alte lu-
crări de modernizare cum ar fi: 
instalarea de panouri solare fo-
tovoltaice pentru spațiile com-
mune (casa scării, hol, subsol 
etc), renovarea scării interioare 
și înlocuirea instalației electrice 
și a corpurilor de iluminat din 
spațiile comune, repararea 
trotuarelor de gardă pentru a 
elimina infiltrațiile, repararea 
și înlocuirea instalației de apă, 
cât și a colectoarelor de canal-
izare menajeră sau/și pluvială 
din subsolul blocului până la 
căminul de branșament, con-
solidarea clădirii și reabilitarea 
sistemului centralizat de  
încălzire. 

START LA REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR
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După aprinderea lu-
minilor de sărbătoare 
în oraș, urmează 
aprinderea bradului 
de Crăciun, eveniment 
care marchează  
deschiderea sezonului 
sărbătorilor de iarnă 
în Măgurele. De o 
mulțime de surprize 
vor avea parte și cei 
mai mici cetățeni ai 
orașului, pentru care 
Moș Crăciun va veni, 
împreună cu primarul 
Narcis Constantin  de-
venit în această perio-

adă ajutorul Moșului 
- să împartă daruri la 
grădinițe și la școală 
(pentru copii din ciclul 
primar).

Toată comunitatea 
orașului se va aduna în 
data de 22 decembrie 
pentru a celebra veni-
rea iernii, într-o atmos-
feră de poveste.  Acum, 
se va aprinde bradul, 
se va deschide frumo-
sul Târg de Crăciun pe 
esplanada din centrul 
orașului și toți cetățenii 

sunt invitați să-l viziteze 
și să se bucure de 
numeroasele surprize 
pregătite aici și de 
concerte extraordin-
are, cu invitați speciali. 
Vor fi alături de noi, la 
sărbătoarea aprinderii 
bradului de Crăciun, 
îndrăgiții soliști Celia, 
Lora, Anda Adam și 
Connect-R, într-un 
spectacol ce va fi greu 
de uitat.

Am aflat că printre 
surprize organizatorii 

pun la cale și o întălnire 
a copiilor care vor veni 
la târg chiar cu Moș 
Crăciun și spiridușii săi, 
care vor poposi aici 
pentru poze.  

Vă așteptăm pe toți, 
vineri, 22 decembrie 
2017, să ne bucurăm 
împreună de venirea  
sărbătorilor de iarnă!

EVENIMENTE ȘI ȘTIRI
FESTIVITĂȚI ȘI SURPRIZE DE ZIUA 
NAȚIONALĂ

VĂ INVITĂM LA CRĂCIUN DE 
POVESTE, EDIȚIA A III-A

PLATFORMA  
DE FIZICĂ, 
LOC ISTORIC

ÎNCĂ TREI PROIECTE DE 
DEZVOLTARE A ORAȘULUI 

Platforma de Fizică de la Măgurele a fost 
declarată începând cu data de 15 noiem-
brie 2017, Loc Istoric al Fizicii. 

Distincția fost acordată de către Consili-
ul Societății Europene de Fizică pentru 
„performanțe deosebite în cercetarea 
științifică și contribuții remarcabile la 
cunoașterea științifică a lumii și Universu-
lui” și a fost înmânată de reprezentantul 
EFS în cadrul unei ceremonii de dezvelire 
a unei plăci comemorative la Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizică și Inginerie Nucleară Horia  
Hulubei,în  prezența Prof univ. dr. Nicolae 
Zamfir, directorul proiectului Laserului de 
la Măgurele.

Primăria Măgurele a reușit să obțină fi-
nanțare de la bugetul de stat, în sumă de 
18.724.299 lei (4.160.955 euro), prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare Locală, pen-
tru trei proiecte esențiale dezvoltării comu-
nității noastre: “Pasaj str. Atomiștilor peste 
șoseaua de centură a Bucureștiului” fiind 
alocați 5.505.732 lei pentru consolidarea 
completă a structurii de rezistență a pod-
ului, construirea de trotuare pietonale, re-
abilitarea rampelor etc; “Reabilitare și extin-

dere Liceul Teoretic Horia Hulubei”, proiect 
căruia i s-au atribuit 10.541.815,3 lei pent-
ru construirea unui corp al școlii generale 
și “Creșa cu program de zi- 3 grupe (1 – 3 
ani)”, proiect care va primi 2.676.752 lei și 
va fi construit lângă Policlinica Măgurele. În 
cel mai scurt timp vor fi demarate procedu-
rile de achiziție publică, pentru ca atribuirea 
și începerea lucrărilor să înceapă cât mai 
rapid. 

La 99 de ani de la Mar-
ea Unire (unirea Tran-
silvaniei cu România de 
la Alba Iulia), toți locuit-
orii orașului Măgurele 
sunt invitați, în data de 
1 decembrie la eveni-
mentul de sărbători-
re ce va avea loc la  
Monumentul Eroilor, pe 
esplanada din centru. 
Festivitatea care va în-
cepe la ora 11:30 este 
organizată de Primăria 

Măgurele și va celebra 
cu bucurie și emoție 
acest moment sublim al 
istoriei românești, Ziua 
Națională a României. 
Organizatorii vor mar-
ca această zi festivă 
printr-o serie de mani-
festări care vor debuta 
cu un ceremonial de 
omagiere și comemora-
re a făuritorilor unității, 
independenței și suver-
anității statului român.

Momentul va consta 
într-o slujbă religioasă 
de pomenire  eroilor 
români căzuți pe fron-
turile de luptă și un 
ceremonial de depune-
re de coroane de flori 
la Monumentul Eroilor. 

Ziua festivă va continua 
cu un cocert de muz-
ică populară susținut, 
de la ora 16.00, de 
îndrăgiții soliști Maria 
Dragomiroiu și Ionică 
Moroșanu, iar seara 
orașul se va îmbrăca în 

lumini de sărbătoare 
iar edilul-șef al orașului, 
va da startul sărbăto-
rilor de iarnă aprinzând 
iluminatul festiv al 
orașului, un moment 
superb devenit, deja, o 
tradiție a urbei noastre. 

Vă așteptăm în număr 
cât mai mare, să ne 
bucurăm împreună de 
o zi-eveniment pentru 
orașul nostru!

LORA CELIA CONNECT-R ANDA ADAM
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Profesoara Alina Ștefan,  directoarea un-
eia dintre cele mai prestigioase instituții de 
învățământ ale județului Ilfov: Liceul Teo-
retic „Horia Hulubei” din Măgurele, este o 

luptătoare curajoasă. 

Iar îndrăzneala ei nu seamănă deloc cu ceea ce ne-
am obișnuit să înțelegem prin asta. Nu înseamnă 
nici goana la volan cu 200 de kilometri pe oră, nici 
saltul în gol de la mii de metri înălțime, ci ceva mult 
mai cald, mai omenesc și mai apropiat. Înseamnă 
curajul de a mișca lucruri și de a găsi soluții proble-
melor uneori imposibile, de a pune întrebări și de a 
căuta răspunsuri și înseamnă curajul de a-și urma 
vocația de a dărui învățătură, o vocație teribilă prin 
puterea ei simplă de a schimba fața lumii în care 
trăim. Este profesor cu gradul didactic I,  absolventă 
de Ingineria Mediului cu un master în management 
educațional și are în urmă o carieră didactică de 20 
ani, iar din acest an este directorul liceului.

„AM CURAJUL SĂ FIU ALTFEL”

Cum vă simţiţi în postura de director al Liceu-
lui Teoretic „Horia Hulubei” din Măgurele, o 
unitate de învăţământ cu o populaţie şcolară 
numeroasă care are şi elevi cu situaţii famil-
iale deosebite?

Poziția de director este o provocare pentru mine 
și nu am în vedere numărul de elevi sau situațiile 
lor familiale, ci pentru faptul că înțeleg relația cu 
școala ca pe o relație de parteneriat între unitatea 
de învățământ și familie. Până la urmă ne dorim 
să le oferim copiilor o educație cât mai adecvată 
lor și timpurilor pe care le trăiesc!

Desigur că în orice muncă există și dificultăţi. 
Care sunt cele mai dificile probleme cu care 
v-aţi confruntat de când aţi preluat con-
ducerea acestei instituţii?

Din punctul meu de vedere: regulile. Este foar-
te dificil să implementezi un sistem de reguli pe 
care copiii să le considere potrivite. Prin natura 
lor le încalcă, doar că ceea ce-mi doresc în relația 
cu ei este să înțeleagă că limitele sau negocierea 
acestora (a regulilor), nu presupune libertatea de  
nuanțare a acestora,în  funcție de fiecare copil în 
parte. Nu-mi doresc o relație cu ei în termeni ” da, 
dar.....”

Cele mai greu de înfrânt sunt problemele cu 
oamenii sau cele administrative?

Cred că relațiile sunt greu de construit, mai ales 
când rutina a devenit reflex. De cele administra-
tive nu mă pot plânge! Suportul domnului primar 
și al Consiliului local îmi oferă libertatea totală de 
decizie în privința acestor aspecte.

Fiind vorba de dificultăţi și succese, care con-
sideraţi că au fost cele mai mari realizări ale 
Liceului Teoretic Horia Hulubei, de când îi 
sunteţi director?

Cele mai mari succese? Cred că fiecare zi în care 
copiii se simt în siguranță, sunt validați și pleacă 
cu zâmbetul pe buze, în așteptarea zilei de mâine, 
este un succes. Fiecare activitate desfășurată în 
unitatea noastră de învățământ, fiecare decizie 
administativă luată urmărește să creeze un me-
diu în care succesul să fie la îndemâna fiecăruia 
dintre noi. Până la urmă nu succesul este scopul 
nostru, ci ceea ce am făcut pentru a-l atinge.

Dar cele mai frumoase momente?

Cele mai frumoase momente sunt cele în care 
primesc feedback de genul ” a fost mai greu la 
început, dar e bine așa”.

Așteptările au fost mai mari în momentul în 
care aţi preluat managementul liceului? Aţi 
fost dezamăgită de ceea ce aţi găsit aici?

Dezamăgită? Nu! Știam ce găsesc aici și știam 
că-mi doresc mai mult pentru comunitatea ed-
ucațională din orașul Măgurele. Am luat deciz-
ia de a fi director cunoscând tarele și cutumele 
școlii, am venit oarecum din interior și știam ce nu 
funcționează și ce mi-aș fi dorit să fie altfel.

Și ce v-ați dorit să fie altfel? Care au fost obiec-
tivele pe care vi le-aţi propus la începutul 
mandatului?

Obiectivele mele: nu mi-am propus să schimb 
fața liceului în primul an de mandat, ci doar per-

spectiva mea managerială să fie într-un acord cu 
istoria acestui liceu. Am crescut ( ca și cadru di-
dactic) în el, sunt atașată de valorile lui și îmi do-
resc să fie o atmosferă proaspătă, deschisă spre 
nou și noutate, în care noi să învățăm de la copii 
și ei de la noi. Cred, ascultându-mă  că obiectivul 
meu a fost adaptarea la nou și la schimbare în 
maniera anilor 2017.

Cum arată o zi normală de lucru pentru direc-
toarea Alina Ștefan?

(Râde plin, frumos, rotund)O zi normală! Știți câte 
familii am?  Până ajung la a mea sunt parte din 
multe dintre ele. O zi normală este una în care 
cineva se bate, încalcă regulile, se sparge o țeavă, 
un părinte este nemulțumit de faptul că copilul lui 
nu stă în prima bancă, vine cineva în inspecție sau 
defășurăm o activitate în parteneriat cu Poliția Lo-
cală, cu ONG-uri etc. O zi în care nu se întâmplă 
nimic din toate astea este duminica. În rest fără 
toate acestea ar fi plictisitor.

Știm cu toții că programul unui director de li-
ceu este foarte încărcat,cum reuşiţi să împă-
caţi viaţa profesională cu cea de familie?

Viața de familie e împlinită prin faptul că eu, ca 
mama și soție sunt împlinită. Fiecare dintre noi 
avem aspirații și faptul că am reușit să le priori-
tizăm, convenabil pentru toată lumea este ceea 
ce mă susține ca director. Am suportul familiei 
mele și asta îmi permite să fiu lângă copiii și cad-
rele didactice ale liceului. Nu mă declar cea mai 
norocoasă femeie, dar am învățat, în timp să ofer 
ca să am posibilitatea să primesc.

Profesoara Alina Ștefan,  directoarea uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ ale județului Ilfov: Liceul 
Teoretic „Horia Hulubei” din Măgurele, este o luptătoare curajoasă. 

INTERVIU

Am provocat-o la un dialog, destul de scurt fiindcă timpul său este măsurat la secundă,  despre tradiție și înnoire în învățământul liceal, despre respectul 
pentru educație, performanță, așteptări, împliniri și soluții așteptate:

Aveţi momente în care simţiţi că 
nu puteţi face faţă unor prob-
leme? Vă simţiţi uneori descura-
jată?

Descurajată, nu! Neputincioasă, 
câteodată, da. Sunt probleme 
din viața copiilor pentru care nu 
ai soluții facile și aici cred că mă 
simt vulnerabilă.  Încerc să găsesc 
soluții practice, dar nu întotdeauna 
am susținerea tuturor factorilor 
implicați. Probabil că așteptările 

mele ca și părinte sunt mari, și 
nu, întotdeauna, sunt în aceeași 
direcție cu a altora.

Ce credeți despre numeroasele 
schimbări din sistemul de în-
văţământ, din ultima vreme? Au 
fost de bun augur?

Legile sunt în schimbare ca și 
oamenii, ceea ce ar trebui să 
facem este să ne raportăm la ele 
din prisma beneficiilor, și nu a 
nemulțumirilor. Până la urmă sin-

gurele lucruri de care are nevoie 
un profesor ca să-și educe elevul 
este o foaie albă și un creion, 
restul e imaginație și creativitate.

Liceul Hulubei are titlu de Şcoală 
Europeană? Dacă nu, veţi candi-
da să îl obţineţi?

Nu are acest titlu. Dar, de ce, nu? 
Mai ales că poartă numele unui 
savant, Horia Hulubei, care în pri-
ma jumătate a secolului XX a creat 
școala de fizicieni atomiști din 

România și a înființat Institutul de 
Fizică Atomică de la Măgurele.

La finalul interviului am dori să 
aflăm ce mesaj le transmiteţi 
elevilor?

Mesajul către elevi: tot ceea ce 
vreți să fiți este în voi, restul se 
negociază, condiția este să vă asu-
mați consecințele!



6
NOI SUNTEM MĂGURELE!

IUBESC MĂGURELE

Avem cu toții această calitate, trebuie 
doar să o folosim. Ce înseamnă asta?  
Înseamnă să iei atitudine. Să nu întor-
ci capul fără să-ți pese că ai putea, cu 
un minim efort, să contribui la opri-
rea unui act de violenţă, la păstrarea 
liniştii şi a curăţeniei din oraş sau la 
oprirea distrugerii unui bun pub-
lic.  Să iei atitudine nu înseamnă să 
te pui în pericol, dar un apel la 112, 
o fotografie făcută cu telefonul celui 
care distruge un copac sau o staţie 
de transport, care aruncă gunoiul pe 
marginea străzii sau în parcul unde îţi 
duci copilul să se joace, ori un lucru 
spus victimei sau poliţistului nu în-
semnă neapărat că te expui vreunui 
pericol. Dacă toţi ne ascundem şi ne 

prefacem că nu ştim şi nu vedem 
nimic, nu facem decât să îi ajutăm, 
cu indiferenţa noastră, pe cei ce 
murdăresc şi distrug. De aici începe 
responsabilitatea şi atitudinea civică, 
fiindcă, având nevoie unii de ceilalţi, 
avem şi o datorie faţă de comunitatea 
în care trăim, iar faptele mici ne defi-
nesc. Ele ne arată umanitatea. De aici 
începe decizia fiecăruia. Și alegerea 
de a și acționa, nu numai de a vor-
bi. Cine dă startul? Haideţi să fim noi 
primii!

Dacă îţi iubeşti oraşul,  
Nu permite să arate aşa!

Pentru a trăi într-o comunitate unită şi 
într-un oraş frumos şi prosper este nevoie 
să avem o atitudine civică. Este nevoie de 
civism. 

Noi suntem Măgurele!

Pentru noi, cetățenii din Măgurele, 
orașul e o poveste unică pe care o 
iubim fiindcă o vom purta cu noi pre-
tutindeni. Sufletul acestui oraș sunt 
oamenii lui. Măgurele suntem noi. Așa 
cum îl simțim și îl iubim, cum îi trăim și 
îi respirăm aerul, așa cum îi umblăm 
străzile și parcurile. Oraşul e ca un 

copil care trebuie ajutat să crească 
și care, cu ajutorul nostru, poate de-
veni mare. Se cuvine să-l îngrijim, să-l 
curățăm și să-i veghem sănătatea, să 
îl păstrăm demn și frumos, să-l ţinem 
mereu lângă sufletele noastre. Se cu-
vine, mai mult de orice, să-l iubim aşa 
cum ne iubim pe noi. Fiindcă el sun-
tem noi. Noi suntem Măgurele!

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local, 
locurile din parcarea publică nou 
amenajată în fața Primăriei Orașu-
lui Măgurele vor fi cu plată, astfel: 
prima oră de parcare va fi gratuită, 
pentru a putea permite cetățenilor 
să își rezolve problemele pe care le 
pot avea în zona centrală (achitarea 
facturilor, cumpărături etc) urmând 
ca, după această perioadă, șoferii 
să achite câte 2 lei pentru fiecare 
oră. Parcarea funcționează de luni 
până vineri inclusiv, între orele 
00.00-24.00 în regim cu plată, iar 
sâmbătă și duminică, între aceleași 

ore, în regim fără plată. Tichetele 
de parcare trebuie validate înainte 
de ieșire, la automatul de plată 
situat lângă punctul ,,Digi”, iar în 
cazul pierderii tichetului se achită o 
taxă de 30 de lei. Imediat ce vor fi 
finalizate lucrările de amenajare a 
curții primăriei, mașinile angajațiilor 
acestei instituții, precum și cei ai 
Poliției Măgurele vor fi mutate în 
zona de parcare creată în această 
incintă, iar parcarea cu plată va 
deservi doar celor ce au de rezolvat 
diferite probleme în zona centrală.

PARCARE CU PLATĂ ÎN ZONA CENTRALĂ

DACĂ ÎŢI IUBEŞTI ORAŞUL  
NU PERMITE SĂ ARATE AŞA!

(gardul de la Clubul Copiilor inaugurat în data de 17 Octombrie)
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Primăria a inaugurat, oficial, cea 
mai modernă bază sportivă din 
Măgurele și una dintre cele mai 
complete investiții din județul Ilfov 
destinate sportului de masă. In-
vestiția a presupus: amenajarea 
unui teren de fotbal cu gazon nou și 
instalație de iluminare tip nocturnă, 
tribune, vestiare, pistă de atletism 
cu gazon pentru toți locuitorii 
orașului care vor să facă jogging, 
parcări pentru suporteri, spații 
pentru sportivi sau oficiali, adaptări 
pentru persoanele cu dizabiliatăți, 
precum și o serie întreagă de alte 
utilități. 

La inaugurarea făcută de primarul  
Narcis Constatin, inițiatorul și su-
fletul acestui proiect, au participat 
fostul mare international Miodrag 
Belodedici, membrii comunității, 

toți iubitorii sportului și mișcării din 
zonă, o mulțime de tineri și de copii 
care vor face parte din Asociația 
Sportivă Măgurele și care vor fi 
principalii beneficiari ai facilităților 
oferite de noua bază sportivă.  
Aceștia au făcut un tur al complexu-
lui sportiv și s-au bucurat de spec-
tacolul meciurilor de fotbal inau-
gurale - cel dintre tinerii orașului și 
„Old Boys Măgurele” și cel dintre 
AS Măgurele și Naționala Artiștilor 
(încheiat la egalitate 2-2), dar și de 
concertul de deschidere susținut de 
soliștii din Naționala Artiștilor. 

Noua bază sportivă este dotată cu 
porți și tribune nou-nouțe, are o 
suprafață de joc excelentă, irigată 
inteligent cu aspersoare ce au sen-
zori de ploaie, are vestiarele sport-
ivilor și clădirile încălzite și mobilate 

complet și, de asemenea, aleile și 
parcarea mărite și reamaneajate. În 
perioada următoare se va amenaja 
și un teren de fotbal pentru copii 
(lângă vestiare), se va construi o 
parcare nouă și vor fi aduse echipa-
mente sportive noi. Este de aplau-
dat inițiativa edililor orașului care au 
decis, pentru prima oară în ultimii 

40 de ani, să treacă şi la mod-
ernizarea Bazei Sportive. Aceștia 
promit, în scurtă vreme, construirea 
de mini-baze sportive și în Aluniș, 
Dumitrana și Vîrteju, oferind astfel 
și cetățenilor care nu locuiesc în 
zona centrală spații ultramoderne, 
cât mai apropiate de standardele 
europene. 

AȘTEPTAREA A LUAT SFÂRȘIT:  MĂGURELE ARE O NOUĂ 
BAZĂ SPORTIVĂ

Noul Club al Copiilor inaugurat marți, 17 
octombrie, va reuși cu siguranță să se 
achite cu succes de sarcina pe care o are 

în comunitate, transformând pasiunea de azi a 
micilor săi membri, în performanţa de mâine. 
Clubul este situat în zona Nefliu, strada Chir-
ca, nr. 1,  în clădirea complet reabilitată a fostei 
școli Chirca, iar proiectul-pilot  despre care pri-
marul Narcis Constantin spunea că este unul 
de suflet al său, poate fi urmat de unul ase-
mănător în Aluniș, în fosta școală aflată de zeci 
de ani într-o stare deplorabilă. Aici, la Chirca, 
transformarea spaţiului impropriu şi neutilizat 
al clădirii într-o oază de cultură a fost doar în-
ceputul unei poveşti cu final fericit pentru cei 
mici: a fost reabilitată construcția în interior și 
exterior, încăperile şi holurile au fost renovate, 
mobilate şi decorate în întregime, iar instalaţia 
de încălzire a fost înlocuită, s-a amenajat o sală 
de așteptare pentru părinți și se lucrează la 
o nouă parcare și la un loc de joacă. În plus, 
s-au cumpărat și materialele necesare cursu-
rilor, lucru esenţial pentru un loc în care copiii 
vin să-şi cultive talentele. Deschiderea clubului 
a avut un impact deosebit în primul rând prin 
condiţii, dar și prin oferta educațională: 94 de 
copii dintre cei peste 120 prezenți la inaugura-
re s-au înscris la cursuri încă din prima clipă, iar 
în prima lună de activitate numărul micuților 
înscriși a depășit 200, majoritatea urmând câte 
2 sau 3 cursuri, cele mai căutate fiind cele de 
dansuri moderne și de actorie. 

De altfel, la finalul primei săptămâni de funcțion-
are, la cursul de dans modern susținut de trupa 
„Trouble Crew”, au luat parte 96 de elevi, sala 
devenind neîncăpătoare. Cursurile sunt organi-
zate sub conducerea firmei Sprint Media și susți-
unte de profesorii: Isabela Slămnoiu și Roxana 
Delcea la canto, Bogdan Jianu si Lăcrămioara 
Bradoschi la actorie, Alina Dumbravă la dansu-
ri populare și  Trupa Trouble Crew (finalistă la 
„România dansează” și cea care a reprezentat 
România la Campionatele Mondiale Hip Hop din 
San Diego, California) la dansuri moderne. Toate  
cursurile sunt gratuite și deschise tuturor 
copiilor, pentru că performanţa, asemeni unei 
comunităţi funcţionale, se construieşte prin pa-

siune şi implicare. Condiţia, însă, este ca această 
pasiune să fie cultivată în permanență şi ghidată 
de profesionişti, iar Clubul Copiilor are exact 
acest rol, funcţionând ca instituţie ce le oferă ce-
lor înscrişi lecţii particulare gratuite. „Clubul Cul-
tural Măgurele este unul din proiectele mele de suflet 
și mă bucur că el a prins viață, începând cu acest 
prim sediu și că răspunde la nevoia de educație 
culturală și recreativă a copiilor, venind în comple-
tarea cunoștințelor pe care aceștia le dobândesc la 
școală. Am încredere că în generațiile care astăzi 
pășesc pragul Clubului Cultural Măgurele, vom de-
scoperi artiștii de mâine”, a ținut să ne spună pri-
marul orașului, Narcis Constantin.

PAGINA COPIILOR
PRIMUL CLUB AL COPIILOR DIN MĂGURELE ȘI-A 

DESCHIS PORȚILE
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Program de lucru cu publicul:

Luni - Joi : 08.00 - 16.30

Vineri: 08.00 - 13.00

TAXE ȘI IMPOZITE

ADRESE EMAIL

CADASTRU

REGISTRUL AGRICOL

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CASERIE APĂ CANAL ILFOV

TICHETE SOCIALE  
PENTRU MEDICAMENTE/  
ALIMENTE
Cu ocazia Sărbătorilor de Crăci-
un și Paște se acordă tichetele 
sociale pentru medicamente/ali-
mente, pensionarilor cu venituri 
mici (maxim 550 ron) și per-
soanelor cu handicap grav .

Tichetele sunt în valoare de 150 
de lei și se acordă în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Orașului 
Măgurele nr 37 din 26.04.2017.

Pentru documente necesare 
obținerii tichetelor sociale, vă 
rugăm să vă adresați Servici-
ului Public de Asistentă Socială 
din cadrul Primariei Orașului 
Măgurele!

CETĂȚENII DIN MĂGURELE POT PLĂTI TAXELE ȘI 
IMPOZITELE ON-LINE PRIN „GHIȘEUL.RO”

TICHETE SOCIALE PENTRU 
ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE 
CĂSĂTORIE
Se acordă tichete sociale în 
valoare de 500 de lei pentru  
cuplurile ce împlinesc 50, re-
spectiv 75 ani de căsătorie, de 
pe raza orașului Măgurele și 
care nu au mai depus cereri în 
anii anteriori.

Tichetele se acordă cu ocazia  
Sărbătorilor de Crăciun și Paște, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al 
Orașului Măgurele nr. 37 din 
26.04.2017.

Pentru documente necesare 
obținerii tichetelor sociale, vă 
rugăm să vă adresați Servici-
ului Public de Asistentă Socială 
din cadrul Primariei Orașului 
Măgurele!

AJUTOARE ÎNCĂLZIRE CU 
LEMNE, GAZE ȘI ENERGIE 
ELECTRICĂ 2017-2018
Se acordă ajutoare de încălzire în 
perioada noiembrie2017 - mart-
ie 2018, doar dacă venitul net al 
fiecărui membru din familie nu 
depășește 615 lei /lună. La stabil-
irea venitului net se iau în calcul 
toate veniturile realizate în luna 
anterioră lunii în care se solicită 
dreptul.  În situația în care venituri-
le realizate de membrii familiei sau 
de persoana singură sunt anuale 
sau periodice, pentru stabilirea 
venitului net lunar se calculează 
media lunară a acestora în raport 
cu perioada pentru care au fost 
acordate.

Pentru mai multe informații, vă 
rugăm să vă adresați Serviciului 
Public de Asistență Socială din cad-
rul Primăriei Orașului Măgurele!

AUDIENȚE LA PRIMĂRIA 
ORAȘULUI MĂGURELE  

Înscrierile cetățenilor în audienţă 
la Viceprimarul şi Primarul 
orașului Măgurele, evidenţa 
petițiilor şi urmărirea modului 
de rezolvare a acestora se fac 
prin Biroul Relații cu Publicul din 
cadrul Direcţiei Relații Publice. 
Acest serviciu poate fi solicitat 
de orice persoană cu domiciliul, 
locul de muncă sau afacerea pe 
teritoriul orașului Măgurele. 

Pentru înscrierea în audiență 
se face o solicitare în scris, în 
nume personal, la Biroul Relații 
cu Publicul (cererea se poate 
completa chiar și în ziua de 
audiențe). Pe lângă datele de 
contact, în cerere se trece și 
motivul solicitării audienței, după 
care solicitantului i se comunică 
data, ora, locul şi persoana care 
ţine audienţa, urmând ca acesta 
să se prezinte la data și ora 
comunicate.  

Programul audiențelor este 
săptămânal, după cum urmează:  
 
Primar  
Marți       11:00 - 13:00 
Miercuri  11:00 - 13:00 
 
Viceprimar 
Marți       11:00 - 13:00 
Miercuri  11:00 - 13:00

ANUNȚURI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Primăria Măgurele anunță 
cetățenii că s-a finalizat 
integrarea cu Sistemul 
Național de Plăți Electronice 
și, începând cu această 
lună, toate sumele datorate, 
amenzile, taxele şi impozitele, 
de la persoane zice, PFA 
şi persoane juridice, vor 
putea fi plătite şi online, 
prin intermediul platformei 
“ghiseul.ro”. Măsura luată 
simplifică relația dintre 
cetățean și stat și este 
benefică pentru toți cei care, 
în era digitalizării, nu vor să 
mai consume timp și nervi 
pe la ghișee, ci să rezolve 
toate acestea de acasă, pe 
internet, la orice oră doresc, 
cu câteva click-uri. Portalul 
“ghișeul.ro” este operat de 
către Centrul Naţional pentru 
Managementul Societăţii 

Informaţionale, toate 
informațiile fiind transmise 
criptat și în deplină siguranță, 
iar platforma a fost dezvoltată 
de către Asociaţia de Plăţi 
Electronice din România 
(APERO), din care fac parte 
34 de instituţii: 14 bănci, 2 
organizaţii internaţionale de 
plată (Visa şi Mastercard), 6 
furnizori de infrastructură şi 
outsourcing, 3 procesatori 
de card şi integratori de 
comerţ electronic, 2 companii 
telecom, 3 furnizori de 
aplicaţii, precum şi societatea 
de transfer de fonduri şi 
decontări Transfond. 

Pentru activarea contului pe 
„ghișeul. ro”, doritorii se pot 
prezenta la primărie, de unde 
pot obține datele de acces.

Program de lucru cu publicul:

Luni : nu se lucrează cu publicul 
(teren)

Marți : 09.00 - 15.00

Miercuri: 11.00 - 16.00

Joi : 09.00 - 15.00

Vineri: nu se lucrează cu publicul 
(teren)

URBANISM

office@primariamagurele.ro

sesizari@primariamagurele.ro

narcis.constantin@primariamagurele.ro

Telefon: (021) 457-4098

Fax: (021) 457-4504

CONTACT


