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Măgurele Science Park, un proiect de
anvergură europeană

CONCURS CU LIKE-URI LA
BALUL BOBOCILOR

Pe 24 noiembrie, cei mai tineri elevi de la
„Liceul Teoretic Horia Hulubei” au participat la
Balul bobocilor.
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DRUMURI CĂTRE CREDINȚĂ

Dintre frumusețile orașului nostru fac parte
și cele 5 biserici, impresionante prin istoria
păstrată de peste un secol între zidurile lor, iar
autoritățile locale sunt preocupate constant
de refacerea și păstrarea lor ca repere ale
comunității.
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PORȚI DESCHISE CĂTRE
Proiectul Parcului Științific Măgurele
prinde contur: Asociația Măgurele
Science Park a prezentat indicatorii
economici ai celui mai ambițios program
românesc destinat dezvoltării unui
oraș și unei întregi zone din țară.
La eveniment au participat membrii
Asociației Măgurele Science Park,
respectiv Consiliul Județean Ilfov,
Institutul Național de Cercetare –
Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie
Nucleară Horia Hulubei și Primăria
Orașului Măgurele, conducerile
institutelor de cercetare, reprezentanți ai
organismelor internaționale și naționale
din domeniile bancar, de afaceri, IT,

precum și firme interesate de implicarea
în acest proiect.
Platforma MSP este destinată să
concentreze toată industria de înaltă
tehnologie în aceeași arie, lângă
institutele de cercetare de la Măgurele
și să susțină astfel un cadru atractiv
internațional în cercetare, dezvoltare
și inovare. Scopul său principal este de
a oferi noi oportunități de dezvoltare
mediului antreprenorial al orașului
Măgurele, dar și al celorlalte zone rurale
și urbane ale județului Ilfov.
Detalii exclusive despre proiectul
parcului științific în pagina 3.

EDUCAȚIE

„Liceul Teoretic Horia Hulubei” din Măgurele,
una dintre unitățile școlare de referință ale
județului, a aniversat 14 ani de la inaugurare.
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„CEI MAI BUNI PROFESORI PREDAU DIN INIMĂ, NU DIN CARTE”
De vorbă cu prof. Nicoleta Oprea, directorul
coordonator al unităților de învățământ
preșcolar din Măgurele, despre secretul
educării copiilor și despre vocația de a
transforma fiecare zi într-o adevărată lecție de
prietenie, angajament și curaj.
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ÎNFRĂȚIRE DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

La început de decembrie,
chiar de Ziua Națională a
României, orașul nostru
și localitatea Răzeni din
Raionul Ialoveni, Republica
Moldova, au devenit localități
înfrățite. Cele două localități
vor dezvolta colaborarea
economică, vor promova
imaginea autorităţilor

publice locale și vor facilita
colaborarea între şcolile de
toate gradele prin schimburi
de experienţă.
Primăria Orașului Măgurele
a semnat Actul de Înfrățire
în Sala Tronului din Palatul
Brâncovenesc de la
Mogoșoaia, în cadrul unei

festivități dedicate, în care
22 de primării din Ilfov s-au
înfrățit cu 22 localități din
raionul Ialoveni, situat în jurul
Chișinăului, asemeni Ilfovului
în jurul Bucureștiului.

Totul despre o zi foarte
importantă a orașului
Măgurele, în pagina 4.

ÎNTÂLNIRE CU PRIMARUL TĂU
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ÎMPREUNĂ CLĂDIM VIITORUL ORAȘULUI NOSTRU!

Dragii mei,
Sfârșitul unui an
este întotdeauna un
moment al bilanțului
și al retrospectivei,
este momentul când
punem în balanță atât
realizările, cât și planurile
de viitor. Sunt convins
că anul 2017 a fost
pentru orașul Măgurele
și pentru comunitatea
noastră un an bun,
un an al începuturilor,
dar și un an cu multe
provocări.
În acest an, împreună cu
Viceprimarul, Consiliul
Local și colegii din

primărie, am muncit
temeinic pentru ca
proiectele și speranțele
noastre sã devinã
realitate. Unele în timp
scurt, iar altele într-un
timp mai îndelungat,
în funcție de priorități
și gradul de dificultate
al acestora. Văd, la fel
ca dumneavoastră,
cum multe dintre
proiectele atât de
necesare comunitãții
noastre au căpătat
contur în acest an,
materializându-se astfel:
15 străzi noi asfaltate,
20 de km de rețea de
canalizare introduși

De asemenea, tot în anul 2017,
am demarat o serie de proiecte
ce urmează să le finalizăm în
anul următor: asfaltarea a 17
străzi noi, finalizarea canalizării
pe tronsonul Milcov – Călugăreni,
Râului, reabilitarea completă a 34
de blocuri, construirea unui nou
corp de școală, construirea unei
creșe, reabilitarea podului de peste
centura Bucureștiului, construirea
parcului Dumitrana, reamenajarea
și modernizarea a 7 parcuri
pentru copii, noi locuri de parcare,
amenajarea spațiilor verzi din
întreg orașul, modernizarea zonei
centrale, precum și alte proiecte
esențiale pentru orașul Măgurele.
Așadar, în 2018 vom consolida ceea
ce am început și, cu siguranţă, va fi
un an mult mai bun.
Vă asigur că voi face tot ceea ce
îmi stă în putere să urmez această
misiune, în serviciul comunității

pe tronsonul Unirii–
Nefliu– Chirca– Vârteju
și străzile adiacente,
iluminat stradal modern
și eficient, realizarea a
peste 500 de locuri de
parcare, o bază sportivă
modernă, un sediu și
un Club al Copiilor la
standarde europene,
aproape 300 de cadastre
gratuite pentru cetățeni,
înființarea UPM, Poliția
Locală Măgurele,
Evidența Populației, dar
și multe alte lucrări de
amenajare și întreținere
a domeniului public.

acestui oraș minunat. Și vom reuși
acest lucru împreunã! Depinde doar
de noi sã valorificãm oportunităţile
pe care le avem pentru a progresa
şi a face din Mãgurele orasul pe
care ni-l dorim cu toții.
Îmi doresc şi vă doresc şi vouă
să avem puterea să contribuim,
în anul ce va veni, la crearea unei
imagini şi mai bune a orașului
Măgurele, pe un sistem corect de
valori, ce ne va oferi certitudinea
că succesul este un cuvânt care
defineşte comunitatea noastră. Va
fi, în egală măsură și un an plin de
începuturi trainice pentru viitorul pe
care îl clădim împreună. Mi-aș dori
ca acesta să fie gândul cu care să
încheiem anul 2017 și cu care să îl
începem pe cel nou!
Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să
vă găsească sănătoşi şi bucuroşi
alături de cei dragi, familie și
prieteni deopotrivă!

De asemenea, vă doresc un An Nou
mai bun, cu mai puţine necazuri, cu
mai multă speranţă şi încrederea că
ne va fi tuturor mai bine!

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!
Narcis Constantin
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ORAȘUL SE DEZVOLTĂ
MĂGURELE SCIENCE PARK, PROIECTUL DE
24 DE CARATE
Încă un pas către dezvoltarea
fără precedent a orașului nostru:
la finalizarea Parcului Științific
Măgurele, România va găzdui cea
mai avansată infrastructură de
cercetare din lume.

Î

ntr-un eveniment ce avut loc
la începutul lunii decembrie,
Asociația Măgurele Science Park a
prezentat indicatorii economici ai
Parcului Științific, cel mai ambițios
program românesc destinat
dezvoltării unui oraș și unei întregi
zone a României. Parcul Ştiinţific
şi Tehnologic Măgurele Science
Park (MSP) cu o suprafață de
40 de hectare va fi construit în
apropierea Centrului de Cercetare
„Infrastructura Luminii Extreme Fizică Nucleară” (ELI-NP). MSP va fi
o platformă socio-economica de tip
incubator de afaceri care va reuni
la Măgurele producători de înaltă
tehnologie, care să beneficieze și de
stimulentele fiscale specifice unui
parc industrial.

înaltă tehnologie în
aceeași arie, lângă
institutele de cercetare
de la Măgurele și să
susțină astfel un cadru
atractiv internațional în
cercetare, dezvoltare
și inovare. Scopul

său principal este
acela de a oferi
noi oportunități de
dezvoltarea mediului
antreprenorial al
orașului Măgurele,
dar și al celorlalte
zone rurale și

urbane ale județului
Ilfov, facilitând un
transfer mai intens al
rezultatelor cercetării
în produse, tehnologii,
servicii şi aplicaţii
comerciale inovative.

Platforma MSP este destinată să
concentreze toată industria de
La prezentarea indicatorilor
econmici ai proiectului ce va
necesita o investiție de circa un
miliard de euro, acoperită din
fonduri europene, primarul orașului
Măgurele Narcis Constantin a ținut
să precizeze: „Faptul că există o
asemenea desfășurare de forțe în
domeniul cercetării la noi în oraș
se datorează exclusiv oamenilor de
știință din “Platforma Măgurele”,
dar posibilitatea construirii unui
parc științific prin intermediul
căruia să se realizeze transferul
de tehnologie de la cercetare la
producție, ni se poate datora nouă,
tuturor: administrației publice locale,
Consiliului Județean Ilfov și tuturor

institutelor de cercetare. Totodată,
dezvoltarea orașului va fi susținută
și de proiectele Primăriei Măgurele
din acest an, precum și de cele din
următorii doi ani. Acestea vor da o
nouă față orașului nostru și îl vor
transforma într-unul modern, cu
adevărat european!”. Cu cele opt
infrastructuri de cercetare de
interes naţional, Măgurele are cea
mai mare vizibilitate ştiinţifică din
România: cinci institute naţionale
(Fizică Nucleară, Fizica Laserilor,
Plasmei şi Ştiinţelor Spaţiale, Fizica
Materialelor, Optoelectronică,
Seismologie), o Facultate de Fizică
şi două companii de inginerie
(optoelectronică şi proiectarea

infrastructurilor nucleare). În plus,
Infrastructura Luminii Extreme
- Fizică Nucleară (ELI-NP) a fost
selectat de cel mai important
comitet ştiinţific din Europa NuPECC - în Planul pe Termen Lung
al Fizicii Nucleare din Europa ca
infrastructură majoră și va fi cea
mai avansată infrastructură de
cercetare din lume. ELI-NP se va
axa pe studiul fizicii fotonucleare şi
aplicaţii ale acesteia, fiind alcătuită
dintr-un laser de foarte mare
intensitate, constând din doi laseri
cu pulsuri ultrascurte de 10PW şi
cel mai strălucitor fascicul reglabil
de raze gama. Această combinaţie
unică de experimente va permite

ELI-NP să abordeze un spectru
amplu de tematici de cercetare în
domeniul fizicii fundamentale, fizicii
nucleare şi astrofizicii, precum şi
în domeniul ştiintei materialelor,
al managementului materialelor
nucleare şi ştiinţelor vieţii.
Edilii orașului consideră că proiectul
Măgurele Science Park va duce
la recâștigarea gloriei orașului
nostru dar și că oferă premise de
dezvoltare și modernizare care
trebuie exploatate la maximum,
venind în ajutorul mediului de
afaceri și promvând comunitatea
de cercetători din Măgurele.

S-A ÎNFIINȚAT SOCIETATEA DE SERVICII: “UTILITĂȚI PUBLICE MĂGURELE”
Având în vedere necesitatea
eficientizării cheltuielilor
publice, Primăria Orașului
Măgurele a decis să înființeze
societatea „Utilităţi Publice
Măgurele S.R.L” (UPM), o
instituţie cu personalitate
juridică ce are ca acţionar unic
Consiliul Local Măgurele și
care răspunde de gestionarea
domeniului public al oraşului
nostru. UPM are deocamdată
un singur departament:
Direcţia spaţii verzi, reparaţii
și întreţinere, ce își desfășoară
activitatea pe întreaga rază a
orașului Măgurele.
Prin înființarea UPM, primăria
își propune să răspundă
prompt sesizărilor primite din
partea cetățenilor și să rezolve
rapid problemele semnalate
de aceștia. UPM se ocupă
de îngrijirea spaţiilor verzi şi
administrarea domeniului

public într-un mod profesionist,
având în dotare utilaje
performante și angajați care
vor executa lucrările și serviciile
la cel mai înalt nivel calitativ și
cu termene de finalizare cât
mai scurte.
Edilii au stabilit și gama
serviciilor și lucrărilor
publice care vor fi executate
prin această societate și
consideră că vor fi realizate
economii cosiderabile din
bugetul local, economii care
vor suplimenta bugetul de
investiții al orașului. Astfel, UPM
administrează și gestionează
domeniul public de pe raza
orașului, pentru care deţine
un drept de administrare și
execută: reparații stradale
(întreținerea mobilierului
stradal, amenajarea şi
exploatarea locurilor
de parcare, întreţinerea

arterelor de circulaţie auto
şi pietonale); toaletări de
vegetație pentru sporirea
siguranței (defrişări şi
toaletări de coronament),
dar și plantări de arbuşti;
asigură întreţinerea
spaţiilor verzi, amenajarea
şi reamenajarea lor;
întreţinerea străzilor
secundare, precum și
amenajarea, întreținerea şi
reabilitarea spaţiilor de joacă
pentru copii și a spaţiilor de
recreare aflate în subordine;
alte lucrări de construcții.
Toate lucrările realizate de
către UPM sunt în strânsă
concordanţă cu necesităţile
comunităţii locale. În prezent,
se lucrează pentru amenajarea
sediului UPM care este situat
pe strada Aluniș, iar echipele
de lucru se pregătesc pentru
perioada de iarnă.

EVENIMENTE ȘI ȘTIRI
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PORȚI DESCHISE ORAȘUL MĂGURELE ARE UN FRATE
LA „ZILELE
DINCOLO DE PRUT
ineri, 1 decembrie,
din Mogoșoaia, alte
LICEULUI HORIA
V
21 de primării din
de Ziua Națională
a tuturor românilor,
raionul Ialoveni s-au
înfrățit cu localități din
orașul
Măgurele
a
HULUBEI”

L

iceul Teoretic „Horia Hulubei” a fost
în sărbătoare săptămâna aceasta,
instituţia de învățământ împlinind 14 ani
de la inaugurarea sa.

În acest an, Liceul „Horia Hulubei” a vrut să
marcheze cei 14 ani de muncă educativă
continuă în comunitatea orașului nostru,
printr-o serie de evenimente și programe
care să vorbească despre calitatea
educației din aceasta unitate de elită
a învățământului ilfovean. „Maestru de
ceremonii” al „Zilelor Liceului” a fost
profesoara Alina Ștefan, director al liceului,
iar la reuşita deplină a evenimentului ce
a adus în atenția comunității, cu emoţie şi
sensibilitate, anii de educaţie neîntreruptă
aniversaţi au contribuit cu inimile şi cu
minţile toţi cei care fac ca educația din
Măgurele să se afle mereu la cote înalte.
Acţiunile festive dedicate „Zilelor Liceului”
au fost încheiate cu piesa de teatru „Cum
se face”, un spectacol plin de lumină
şi culoare, aplaudat la scenă deschisă.
Piesa de teatru a fost cadoul Primăriei
și Consiliului Local al orașului Măgurele
pentru elevii și profesorii acestei instituții.
Manifestările au reamintit tuturor că
şcoala nu este o simplă clădire, un bloc
de beton neînsufleţit, ci trăiește, plină de
viaţă, fiindcă în ea se adună zilnic fericirea
şi inocenţa a sute de copii şi vocaţia
dascălilor care modelează cu sufletul lor,
atât de multe caractere. La mulți ani
dragi elevi și stimate cadre didactice!

Consiliului Județean
Ilfov și Raionului
Ialoveni, Marian
Petrache și Anatolie
Dimitriu, a celor 22
primari de peste Prut
precum și a câteva
sute de localnici și de
cetățeni din județul
Ilfov. Imnurile celor
două state au deschis

lucrările ședinței
extraordinare dedicată
înfrățirii localităților,
cei prezenți apreciind
că aceste acorduri de
înfrățire sunt pași nu
doar către realizarea
unor proiecte comune,
ci și către mărturisirea
aceluiași crez, aceleiași
limbi, acelorași valori

Oaspeții au depus,
alături de reprezentații
locali și de numeroși
locuitori ai orașului,
coroane de flori la
Monumentul Eroilor,
participând apoi la
slujba de pomenire
a celor căzuți pe
fronturile de luptă
pentru reîntregirea
României Mari și la
ceremonialul militar
de omagiere a eroilor
români. Înfrățirea celor
două localități a fost
stabilită încă din luna

iunie, când județul Ilfov
a primit vizita oficială
a delegației raionului
Ialoveni din Republica
Moldova, iar discuțiile
au avut loc la Primăria
Orașului Măgurele,
după care oaspeții
au vizitat Institutul
Național de CercetareDezvoltare pentru
Fizică și Inginerie
Nucleară.

Cu același prilej,
delegațiile au făcut
schimb de bune
practici și au decis ca
anual să stabilească
programele de
lucru privind
acțiunile comune
ce vor fi efectuate,
să facă schimb
de experiență, să
implementeze mai
multe programe, în
special în domeniul

educației și chiar
să inițieze posibile
acorduri de finanțare
pentru materializarea
unor proiecte
comune. Un prim
pas spre conturarea
acestei colaborării va
fi făcut în perioada
21 - 23 Decembrie
a.c, când o delegație
din Răzeni va fi
prezentă în orașul
Măgurele.

“Acum, pentru că
am intrat în anul
Centenarului Marii Uniri,

devenit localitate
înfrățită cu Răzeni,
una dintre cele mai
vechi localități din
Republica Moldova.
În cadrul aceleiași
ceremonii de înfrățire,
desfășurată simbolic,
în Sala Tronului de la
Palatul Brâncovenesc

județul Ilfov, acordurile
care marchează
acest moment
istoric fiind semnate
în cadru oficial de
către reprezentanții
administrațiilor publice
din toate localitățile, în
prezența președinților

cultural-spirituale
și tradiții pe care le
au românii de pe
cele două maluri
ale Prutului. După
ceremonie, primarul
orașului Măgurele
Narcis Constantin l-a
invitat pe Ion Crețu,
primarul din Răzeni,
căruia i s-au alăturat

vicepreședintele
Raionului Ialoveni,
Victor Bânzari, dar și
primarii din Ulmi și
Văsieni, la ceremoniile
dedicate sărbătoririi
Zilei Naționale a
României, pregătite
în centrul orașului
Măgurele.

parcă simțim și mai
puternic nevoia de
reafirmare fără echivoc
a susținerii fraților
noștri de peste Prut, de
care ne leagă istoria,
limba și tradițiile

comune. Să ne ajute
Dumnezeu!” a transmis
celor prezenți la
eveniment, primarul
Narcis Constantin.

INTERVIU
EDUCAȚIA LA MODUL CREATOR
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Cum reuşeşte o femeie să se impună în lumea atât de delicată a formării și educării unui copil? Inventând, schimbând,
redescoperind?
Am pus această întrebare profesoarei
Nicoleta Oprea, directorul coordonator
al unităților de învățământ preșcolar din
Măgurele, încercând să aflu care este
secretul echilibrului între știința educației
și aplicarea ei în mod creator.
Nicoleta Oprea este licențiată a Facultății
de Psihologie și Știinte Pedagogice, are
două masterate absolvite: Educație
presecundară și Management și este
profesor de învățământ preșcolar și
primar cu gradul didactic I. O carte
de vizită suficient de impresionantă
pentru a o putea întreba cum reușește
să transforme fiecare zi printre micuții
elevi, într-o adevărată lecție de prietenie,
angajament și curaj.
Care să fie deci, secretul în educarea copiilor de vârstă foarte mică? Marele secret pentru acestă fragedă vârstă, pentru anotimpul inocenței și al
copilăriei… nu este de fapt un secret. Este dragostea pentru copii și dăruirea pentru această meserie pe care fiecare dintre noi ne-am ales-o, implicarea
în fiecare pas pe care preșcolarul îl face în grădiniță și, nu în ultimul rând, colaborarea eficientă cu familia.
Care sunt cele mai importante aspecte când
lucrezi cu copiii mici?
În primul rând, atenția și grija acordată vârstei,
să te poți raporta corespunzător la nivelul de
dezvoltare a fiecărei grupă de vârstă, căci gradul
de înțelegere și percepție al fiecărui copil este
diferit. Apoi, dragostea pentru copii, la care
se adaugă afecțiunea, respectul și toleranța
care te ajută să înțelegi tot contextul din care
provine copilul, desigur pregătirea profesională
și, nu în ultimul rând, abilitățile de comunicare și
relaționare, căci pentru cei mici sunt importante
libertatea și independența.
Deci elementul - cheie al învățării
vârstă ar fi…

la această

…Jocul. Jocul structurat. Specificitatea vârstei
preșcolare se caracterizează prin joc, jocul fiind
activitatea fundamentală în grădiniță, principalul
mijloc de socializare, învățare, cunoaștere,
experimentare…Condiția este însă, să fie un joc
structurat și să intri în joc alături de ei. Este vârsta
la care copiii învață foarte ușor prin exemple și
prin asocieri și este foarte bine să găsești asocieri
în timpul jocului cu lumea reală, cu experiențele
lor anterioare și să-i lași să descopere ei ce vrei
să le arăți, să îi provoci, să îi faci curioși, deschiși.
Aplicați exclusiv conceptul de învățare prin
joc sau apelați și la concepte educaționale
mai noi și mai avansate?
Având în vedere specificul educației timpurii
aplicăm conceptul de învățare prin joc, alternând
în funcție de specificitatea fiecărui preșcolar,
realizarea de proiecte educaționale
eficiente; dotarea unității la
standarde europene; realizarea
revistei unității și vreau să vă spun
că avem și un premiu obținut
cu revista noastră; asigurarea
cu personal didactic, calificat și
apreciat, dar și asigurarea unor
relații de colaborare bazate pe
respect, între personalul unității,
între personal și ceilalți factori
implicați în educația copilului.

de nivelul vârstei și cu concepte educaționale
noi. Cum ar fi: softurile educaționale, jocurile
bazate pe utilizarea platformelor electronice
etc. Adăugăm la toate acestea și alte metode de
învățare-predare deosebit de eficiente cu cei mici:
povestirea, conversația, explicația, exercițiul... și,
să nu uităm, că cei mai buni profesori predau din
inimă, nu din carte!
De unde vă inspirați pentru activitățile
pregătite și cum vă țineți la curent cu noutățile
din acest domeniu?
De un real folos sunt documentele curriculare,
suporturile pentru aplicarea acestora, precum
și pregătirea fiecărui educator, softurile
educaționale,
platformele
electronice,
schimburile de experiență la care participăm,
concursurile preșcolare. Îmbinăm, în cadrul
activităților, elemente din fiecare dintre ele,
ținând cont de preferințele și nevoile fiecărui
copil, de energia și dinamica clasei și de modul
de percepție și nivelul de implicare al copiilor.
Cel mai frecvent, experiențele și ideile vin în
urma cercetării informațiilor despre educația
timpurie și despre activitățile de abordat: activități
senzoriale și motrice, idei de materiale de folosit
sau de activități, de abordări pentru copiii cu
nevoi speciale, fie ele cognitive sau emoționale și
sociale. Cu toate acestea, inspirația ți-o oferă, cel
mai des, chiar copiii și atunci trebuie să fii flexibil
să te adaptezi. Căci noi, în calitate de formatori
avem rolul important de a-i ghida și de a structura
mediul și activitățile pornind de la interesele și
nevoile lor.

Haideți atunci să enumerăm
și câteva dintre proiectele
și planurile de viitor pentru
unitățile de învățământ pe care
le manageriați.
Vrem să extindem unitățile de
învățământ preșcolar, să asigurăm
menținerea standardelor
calitative, apoi să includem
unitatea în proiecte europene, să
accesăm fonduri europene și să
asigurarăm materiale și mijloace

Desigur că în orice muncă există și dificultăți.
Sunt dificile problemele cu care va confruntați?
Care sunt cele mai grele?
Având în vedere calitatea materialului uman cu
care lucrăm, putem afirma că dificultățile, oricare
ar fi ele, dispar odată cu zâmbetele și chiotele de
veselie ale celor mici, atunci când ne îmbrățișează
și ne spun că ne iubesc. În acele clipe uităm de tot
ceea ce ne-a supărat mai devreme.
Cine vă sprijină și vă ajută? Vă sprijină
autoritățile locale, găsiți audiență pentru
problemele ivite, vă împărtășesc viziunea
educațională?
Întotdeauna autoritățile locale, Consiliul Local și,
nu în ultimul rând, primarul Narcis Constantin om foarte apropiat de educație și care înțelege
perfect că investiția într-o educație de calitate
înseamnă o investiție în viitorul comunității - toți
au fost și sunt alături de grădiniță de problemele
și necesitățile preșcolarilor. De fiecare dată
găsim sprijin prompt în realizarea și organizarea
activităților, a diverselor acțiuni și concursuri, ori
în procurarea de diferite materiale didactice sau
administrative.
Care considerați că au fost cele mai mari
realizări din postura de manager?
Să le enumerăm?
De ce nu? Haideți!
Întâi și întâi, asigurarea unei educații de calitate
și activități curriculare și extracurriculare
specifice nivelului de vârstă, apoi:

didactice moderne. Vizăm apoi
și dotarea unităților cu mobilier
de calitate, extinderea colaborării
cu partenerii educaționali, dar și
îmbunătățirea ofertei educaționale
a unității, adaptarea acesteia în
funcție de nevoile comunității și
desigur, creșterea calității actului
educațional.
O întrebare simplu-complicată,
la final: cum reușiți să
împăcați viață profesională

cu cea de familie, fiindcă văd
că programul unui manager
dedicat este extrem de încărcat?
(Râzând) Și un răspuns simplucomplicat: încerc să găsesc un
echilibru între solicitările vieții
profesionale și cele familiale,
să le acord aceeași atenție,
să soluționez cu grijă fiecare
problemă și să mă implic în
realizarea fiecărei activități.

IUBESC MĂGURELE
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START LA SĂRBĂTORILE DE IARNĂ

De Ziua Națională a tuturor
românilor, orașul nostru a fost
gazda primitoare a unui frumos
spectacol folcloric, pregătit cu drag
de Primăria Orașului Măgurele,
la care toată lumea a fost invitată
să sărbătorească împlinirea a
99 de ani de la Marea Unire.
După ceremoniile organizate la
Monumentele Eroilor din Măgurele
(cel din centrul orașului și cel din

Vârteju), ziua festivă a continuat
cu un concert de muzică populară
care a completetat atmosfera
de sărbătoare. Spectacolul a
fost organizat cu prilejul Zilei
Naționale a României, dar și pentru
a marca semnarea acordului de
înfrățire dintre orașul Măgurele
și comuna Răzeni (raion Ialoveni,
Republica Moldova). Îndrăgiții
soliști Maria Dragomiroiu și Ionică

Moroșanu și-au unit vocile cu
cele ale publicului pentru a ura
„La mulți ani România!”. Talentații
interpreți au întregit momentele
deosebite oferite publicului
numeros cu melodiile dragi
sufletului românesc și cu îndemnuri
muzicale ce au sporit emoția
specifică Zilei Naționale a României.
Seara-spectacol s-a încheiat cu
momentul superb în care orașul s-a

înveșmântat tradițional, în lumini
de sărbătoare. Seria evenimentelor
de sărbători continuă la Măgurele
cu spectacolul “Crăciun de poveste,
ediția a III-a” care va avea loc în data
de 22 Decembrie, iar cei prezenți se
vor bucura împreună cu artiștii lor
preferați Anda Adam, Celia, Lora și
Connect-R, de aprinderea bradului
și de venirea lui Moș Crăciun.

SĂRBĂTORI MAI APROAPE DE DUMNEZEU

Deşi în ultimii ani Măgurele a
devenit un oraș ce amestecă
oameni, idei, stiluri de viaţă şi de
muncă variate, bisericile rămân
reperele călăuzitoare ale credinței
românești în comunitate. În aceste
zile de sărbătoare creştină am făcut
o retrospectivă a istoricului celor 5
biserici ale orașului:
Biserica “Sf. Împărați Constantin
și Elena”
Biserica este construită la 1853 de
arhitectul Xavier Villacross, pe fosta
moșie a Doamnei Stanca, soția lui
Mihai Viteazul, ctitorii acesteia fiind
boierii Ioan și Elena Oteteleșanu.
Pictura murală, iconostasul și
icoanele sunt opera celebrului
pictorul Gheorghe Tattarescu
despre care se spune ca a pictat
bierica imediat ce s-a întors de la
studiile de pictură urmate în Italia.
Construcția este monumentală, din
cărămidă subțire, în interior având
câteva icoane-capodoperă, în rozalbastru, pictate de Tattarescu și
un uriaș policandru cu 18 brațe.
Biserica se află de câțiva ani în
proces de consolidare și restaurare
completă, lucrări realizate cu
spijinul Primăriei și al locuitorilor
orașului Măgurele.

Biserica “Sf. Treime”- Gherman
Cel mai vechi lăcaș de cult din
oraș, devenit şi monument
istoric, biserica parohiei Gherman
din Aluniş, a fost construită în
anul 1797, de stolnicul Grigore
Asan. Biserica este ridicată după
obişnuitul plan treflat al secolului,
în formă de cruce, iar după
cutremurul din 1940 biserica a
fost restaurată şi, ulterior repictată
în frescă. Anul acesta, parohia
împreună cu Primăria a întocmit
un ambițios proiect de restaurare,
reabilitare și punere în valoare a
bisericii de patrimoniu, dar și de
introducere a acesteia în circuitele
turistice reale și virtuale.

în 1950, după stricăciunile
cutremurului. Lăcașul este în formă
de navă, cu o singura turlă facută
pe structură de lemn. Începând cu
anul 2014 în curtea bisericii s-au
început lucrările de construire a
unui „Aşezământ social- culturalfilantropic” ce are hramul Sf.
Muceniţe Filofteia, ocrotitoarea
copiilor, tinerilor și a mamelor.

Biserica „Sf. Ioachim și Ana”Vârteju
Numită de localnici “Catedrala din
Vârteju”, biserica este ridicată în
1912 și este este singura din judeţul
Ilfov închinată acestor sfinţi. Din
spusele bătrânilor, arhitectul de
origine italiană, a venit cu meseriașii
lui, iar finanțarea masivă a lucrării
a făcut-o Dumitru Bragadiru, însă
și cu ajutorul localnicilor. Biserica
are cafas pentru cor, amvon pentru
predicator, iar ușile de la intrare
din stejar, înalte de 4 metri, au fost
executate în Germania.

Biserica “Sf. Treime”- Dumitrana
Biserica s-a zidit în anul 1885 prin
contribuția familiilor Oteteleșeanu,
Săvulescu și a enoriașilor din satele
Dumitrana și Pruni. A fost renovată și
repictată în 1954 cu Binecuvântarea
Patriarhului Justinian, dar avariată
grav la cutremurul din 1977 a fost
dărâmată de comuniști și parohia
rămânând fără biserică. Preotul
Biserica “Adormirea Maicii
paroh de atunci, Dumitrașcu Ion,
Domnului”- Nefliu
ajutat de credincioși, a tranformat
Acest sfânt locaş a fost zidit în anul
casa parohială în lăcaș de cult,
1830 de credincioşii Nestor şi Ana,
așa cum este și în prezent. Totuși,
foşti proprietari ai moşiei Nefliu și
există dorința comună a localnicilor,
restaurată între 1930-1935, apoi

preotului paroh și a Primăriei pentru
constuirea unei biserci noi pentru
Dumitrana.
Pentru sprijinirea tuturor
parohiilor, Primăria Măgurele a
acordat în anul 2017, următorul
sprijin financiar:
Biserica Sf. Constantin și Elena
- Măgurele : 300.000 lei
(3 miliarde lei vechi) pentru
continuarea lucrărilor la Centrul
Cultural Social și Filantropic
Misionar.
Biserica Adormirea Macii
Domnului - Nefliu : 300.000 lei
(3 miliarde lei vechi) pentru
continuarea lucrărilor la
Așezământul Cultural-Social Sf.
Filofteia, destinat copiilor orfani.
Biserica Sf. Treime - Aluniș:
130.000 lei
(1 miliard trei sute lei vechi)
servicii de consultanță pentru
obiținere fonduri europene:
reablilitare, reparații exterioare,
consolidare biserică, restaurare
și conservare picturi interioare.
Biserica Sf. Ioachim și Ana Vîrteju: 450.000 lei
(4 miliarde cinci sute lei
vechi) pentru consolidarea și
restaurarea bisericii: schimbare
acoperiș (lucrări : astereală, tablă
nouă din zinc-titan, obligatorie
pentru monumentele istorice) și
construirea gardului bisericii.
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PAGINA COPIILOR
CONCURS CU LIKE-URI LA BALUL BOBOCILOR

P

e 24 noiembrie cei mai tineri elevi de la
“Liceul Teoretic Horia Hulubei” au participat
la Balul Bobocilor, petrecerea tradițională care
reunește în fiecare an școlar pe toți noii admiși
în clasele a IX-a. Organizat de elevii claselor a
XI-a și a XII-a și Consiliul Elevilor, Balul Bobocilor
LTHH 2017 a cuprins: pentru concursul de
Miss și Mister Boboc, probă de defilare pe
muzică, probă de teatru unde cei înscriși și-au
spus propriile povești, probă de dans și probă
de intrepretare muzicală. Anul acesta însă,
organizatorii au schimbat puțin regulile pentru
desemnarea celui mai popular participant
la bal, iar râvnitele titluri de Miss și Mister
Popularitate au fost acordate chiar de ceilalți
boboci. Aceștia și-au putut vota preferații și
preferatele până în seară balului, la ora 17.00,
printr-un like pe pagină de Facebook dedicată
evenimentului. Noul „format” al concursului
de Miss și Mister Popularitate s-a bucurat de
multe aprecieri și se pare că va fi folosit și la
balul de anul viitor.

„Balul Bobocilor a fost un moment de neuitat
pentru toți copiii! S-au legat prietenii, s-au creat și
respectat responsabilități, s-a muncit mult. În fiecare
an e la fel, dar totuși altfel. Retrăim mereu bucuria
Balului din povești cu prinți și prințese, cu coroniță

și premii, cu pantofii Cenușăresei ascunși timid sub
rochiile lungi de bal și papioanele colorate la gâtul
micilor boboci”, a spus prof. Constantin Cremonă,
consilerul educativ al liceului.

DECIZII ALE CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR DE LA
“LICEUL HORIA HULUBEI”
La “Liceul Teoretic Horia Hulubei” s-a constituit, prin vot liber exprimat, “Consiliul Școlar al Elevilor” (CȘE), organizație ce are ca obiectiv
stimularea și valorizarea potențialului elevilor.
La prima sedință a CȘE, unde
participarea responsabililor claselor
a fost de 95% , reprezentanții au
desemnat și Consiliul Executiv și
au dezbătut probleme legate de
preocupările adolescenților, pe
departamente alese și organizate
prin voluntariat. Depunerea
candidaturilor pentru funcțiile
de președinte, vicepreședinte
și secretar a fost urmată de
o campanie de promovare și
susținere a lor și, în final, de
alegerile libere prin vot. Consiliul
a decis printre altele: organizarea
activităților pentru Ziua Liceului
(“Liceul meu e cel mai tare”-

concursul de filme despre “Liceul
Horia Hulubei”), organizarea
Balului Bobocilor și a serbării de
Crăciun, susținerea de referate
și alte activități cu ocazia Zilei
Naționale a României, dar și
implicarea prin voluntariat în
colectarea de alimente, haine și
jucării pentru copiii defavorizați.
„Activitatea CȘE urmărește creșterea
prestigiului și a calității educative
a unitătii de invățământ prin
activitățile desfășurate de către elevii
și profesorii liceului nostru, prin forme
de parteneriate cu reprezentanții
comunității locale, agenții economici
din zonă, ONG-uri, dar și prin

rezultatele obținute de către elevi la
orele de curs și la concursurile școlare
și extrașcolare”, a precizat pentru „Pro

Măgurele” Alexandru Nițu, clasa a Xa D, președintele Consiliului Elevilor.
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ANUNȚURI
“FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIȚĂ”
Pentru stimularea
participării în învățământul
preșcolar a copiilor
provenind din familii
defavorizate, Primăria
Măgurele acordă tichete
sociale sub formă de bon
valoric.
(Conform Legii Nr.
248/2015 , HG nr.
15/2016, OUG 14/2016,
HG 626/2016 )
Beneficiază de această
măsură copiii provenind
din familii defavorizate
care îndeplinesc
cumulativ următoarele
condiții:
1)frecventează zilnic
învățamântul preșcolar
(gradiniță), fără a înregistra
absențe nemotivate,
cu excepția absențelor
motivate.
2)familia realizează venituri
lunare de până la 284 lei
de persoană;
Se consideră absențe
motivate ce nu afectează
acordarea tichetelor
sociale, urmatoarele
cazuri, cu condiția ca
acestea să nu depășească
50% din zilele de gradiniță:
a)absențe medicale
motivate (numai dacă
părinții aduc scutiri
medicale corespunzatoare
perioadelor în care au

lipsit copiii, la revenirea
acestora la gradiniță). În
caz excepțional, o singură
dată pe an școlar, copiii
pot beneficia de tichete
sociale și daca în luna
monitorizată au lipsit mai
mult de 50% din zilele
de gradiniță, din motive
medicale.
b)învoiri: copiii pot fi
învoiți de către parinți în
limita a 3 zile pe lună, cu
condiția anunțării cadrelor
didactice.
o Stimulentul se acordă
lunar, în perioada
septembrie-iunie a anului
școlar.
o Tichetele sociale au
valoarea de 50 lei și
pot fi folosite pentru
achiziționarea produselor
alimentare, de igienă, a
produselor vestimentare
și a rechizitelor necesare
copiilor.
o Reprezentantul familiei
depune la primărie o
cerere tip, însoțită de
adeverința de la gradiniță,
acte doveditoare ale
veniturilor și acte de
identitate ale membrilor
familiei.
Pentru informații
suplimentare, vă rugăm să
vă adresați Serviciul Public
de Asistență Socială din
cadrul Primăriei Orașului
Măgurele.

IMPOZITELE PE TEREN, MAI MICI ÎN 2018
În ședința Consiliului Local
din data de 29.11.2017, prin
HCL nr.150 au fost aprobate
impozitele și taxele locale
pentru anul 2018. Conform
deciziei, impozitele și taxele
locale au fost aprobate la
același nivel cu cele ale anului
2017. De menționat că,
prin aceeaşi Hotărâre - HCL
nr.150/29.11.2017- Consiliul
Local al orașului Măgurele a
aprobat un nivel al impozitelor
și taxelor aproape de minimul
permis de lege.

Nivelul taxelor și al impozitelor
este reglemantat de legislația în
vigoare și anume:
- Prevederile titlului IX din
Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal;
- Prevederile H.G. 1/2016
privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare ale
Legii 227/2015 privind Codul
Fiscal;
- Prevederile OUG nr.79/2017
pentru modificarea și
completarea Legii nr 227/2015;

- Prevederile Legii nr.196/2017
pentru modificarea art.465 din
Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal.
O modificare semnificativă
este cea din Prevederile legii
196/2017, prin care se modfica
art.465 din Legea 227/2015
privind Codul Fiscal. Această
modificare are un impact
major asupra impozitului pe
terenul intravilan, categoria
de folosință arabil, prin
care se elimină prevederea
celor 400 metri pătrați din

terenul intravilan - categoria
de folosință arabil - care
se calculau ca intravilan,
categoria de folosință curți
construcții.
Începând cu 1 ianuarie
2018, această prevedere se
elimină, modificarea din lege
aducând o scădere majoră
a impozitului pe terenul
intravilan - categoria de
folosință arabil - scădere ce
va fi, desigur, benefică tuturor
cetățenilor orașului Măgurele.

CAZIER JUDICIAR ELIBERAT LA MĂGURELE
Începând cu luna martie a acestui
an, toți locuitorii orașului Măgurele
pot obține certificatul de cazier
judiciar, depunând o cerere

motivată la ghișeul de cazier
judiciar înființat în cadrul postului
de Poliție al orașului Măgurele
situat pe Str. Fizicienilor, nr. 38.

Programul de lucru cu publicul este
în zilele de luni, miercuri și vineri,
după cum urmează:

Luni : 10.00 - 14.00
Miercuri: 14.00 - 18.00
Vineri: 10.00 - 14.00

