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Primăria Măgurele anunță 
că au fost finalizate alte trei 
parcări cu pavele în oraș. 
Acestea sunt amplasate 
între Aleea Albăstrelelor 
și Aleea Panselelor, la 
intersecția străzii Mărășești 
cu strada Atomiștilor și la 
intersecția străzilor Mărășești 
și Magnoliei. Ansamblul de 
parcări are prevăzute borduri 

de delimitare așezate pe 
strat de beton, spații verzi 
de protecție, precum și un 
sistem de scurgere pluvială 
cu guri decupate. Parcările 
moderne vor putea fi folosite 
de către locuitorii din zonă 
în baza unor abonamente 
lunare sau anuale, în funcție 
de decizia Consiliului Local ce 
urmează a fi luată la finalul 

acestei luni, ținând cont și de 
legislația în vigoare. Proiectul 
face parte din ansamblul de 
investiții în infrastructură 
asumate de edilii orașului 
și destinate modernizării 
și fluidizării circulației în 
Măgurele, un angajament 
respectat permanent la 
nivelul actualei administraţii 
locale. [pagina 3]

În condițiile unor avertizări pentru creșterea 
debitului râului Ciorogârla, emise de Sistemul 
de Gospodărire a Apelor (SGA) Ilfov-București, 
Apele Române sunt nevoite să regularizeze și 
să decolmateze albia cursului de apă.
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Profesoară și mamă dedicată, Florentina Catana a 
reușit să transforme în performanță, cuantificată 
în zeci de premii la concursuri naționale și 
internaționale.
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Peste 500 de persoane au acceptat invitația 
noastră și au venit la piesa de teatru <<Cerere 
în căsătorie>>.
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A cântat și a încântat nu doar publicul Operei 
Naționale, ci și pe toți cei care au mers să o admire 
interpretând arii celebre pe mari scene ale lumii, 
alături de alte voci celebre.
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DECOLMATAREA RÂULUI  
CIOROGÂRLA, PENTRU  
PREVENIREA INUNDAȚIILOR

“TRUPA DE DANS A CLASEI” UN 
PROIECT DE SUFLET 

UN NOU SPECTACOL DE 
TEATRU, CADOUL LUNII  
MARTIE 

ANA MARIA COMȘA: “SPIRIT OF 
SOUND” 

ALTE TREI PARCĂRI MODERNE ÎN MĂGURELE

Bucuria Sfintei Învieri a Domnului Iisus Hristos să vă umple inimile și 
casele de bucurie și binecuvântare!

Vă doresc tuturor Săbători Pascale cu liniște și pace, alături de cei dragi!
Hristos a înviat!

Primar,
Narcis Constantin
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Ziarul comunității noastre
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Una dintre aceste manifestări 
va fi, ca propunere, o expoziție 
de fotografii cu imagini vechi 
ale orașului, dar și cu bunicii și 
străbunicii noștri, iar o mare parte 
a exponatelor va fi colectată de 
la locuitorii orașului, astfel că, vă 
voi invita să participați cu astfel de 
fotografii sau obiecte vechi ce pot 
înfățișa vremurile de acum 100 de 
ani. 

Pe această cale, lansez un apel 
către toți locuitorii orașului 
să trimită pe adresa de email 
romania100@primariamagurele.
ro ideile și proiectele pe care și 
le doresc pentru a marca Anul 
Centenarului în Măgurele. 

Am dovedit în ultimii doi ani că am 
progresat, am devenit mai uniți, 
pentru binele orașului și iată că 
toate proiectele din ultimii doi ani 
pentru dezvoltarea modernă a 
comunității noastre au fost posibile 
deoarece, în mod evident, locuitorii 
nu mai sunt atât de dezbinați cum 
erau înainte de alegerile din 2016, 
iar, la primărie s-a format o echipă 
unită care lucrează pentru interesul 
comun al localității. Îmi doresc ca 
întreaga comunitate să se implice 
în proiectele dedicate anului 
Centenarului și să dovedim, acum, 
la 100 de ani de la Marea Unire că 
suntem mai uniți ca niciodată. Așa 
să ne ajute Dumnezeu!

În urmă cu 100 de ani, la 27 Martie, 
Basarabia se unea cu țara-mamă, 
România, constituindu-se într-o 
provincie, timp de 22 de ani, până 
în 1940, când, sub presiunea Rusiei, 
am fost nevoiți să le-o cedăm. 

Pentru noi, este o zi de mare 
sărbătoare națională căci 
aniversarea unirii Basarabiei 
cu România a fost unul din 
evenimentele premergătoare 
formării României moderne, care a 
condus la Unirea din 1918.

Nu cred ca este nevoie de o zi 
sau de un an anume ca sa ne 
sărbătorim națiunea, dar poate ca 
sărbătorirea anului centenarului 
va trezi in conștiința și în sufletele 
noastre nevoia de a fi mai uniți, 
dar și dorința urmașilor noștri de 
acum 100 de ani: un viitor mai bun 
și durabil pentru noi toți, dar, mai 
ales, pentru copiii noștri.

În 1859, precum și în 1918 am 
devenit puternici pentru că am fost 
uniți „în cuget și simțiri”, așa că, fiind  

în Anul Centenarului, ar trebuie 
să reflectăm mai mult ca oricând 
la importanța compromisurilor 
politice, a deciziilor corecte, la 
binele întregului popor și la unitate.

La ceas aniversar, împreună cu 
toți colegii consilieri, indiferent 
de culoarea politică, alături de 
dumneavoastră, locuitorii orașului 
Magurele, vom aduce, ca în 
fiecare an, omagii Eroilor orașului 
Măgurele, care, prin jertfa lor, au 
pus temelia statului român.

Acum, în anul Centenarului Marii 
Unirii, trebuie să simțim și mai 
puternic nevoia de refirmare 
univocă a susținerii fraților noștri 
de peste Prut, de care ne leagă 
istoria, limba și tradițiile comune. 
Căci, să nu uităm, anul trecut, la 99 
de ani de la Marea Unire, Primăria 
Orașului Măgurele a semnat Actul 
de Înfrățire cu localitatea Răzeni 
din Raionul Ialoveni, Republica 
Moldova. Festivitatea de înfrățire a 
avut loc în Sala Tronului din Palatul 
Brâncovenesc din Mogoșoaia, 

acolo unde 22 primării din Ilfov 
s-au înfrățit cu cele 22 localități 
din raionul Ialoveni. Primarul 
localității Răzeni, domnul Ion Crețu, 

vicepreședintele raionului Ialoveni, 
domnul Victor Bânzari, precum 
și primarii localităților Ulmi și 
Văsieni au fost invitații de onoare ai 
ceremoniei dedicată Zilei Naționale 
a României aici, în Măgurele.

Marea Unire a deschis calea către 
făurirea unei Românii moderne, 
democratice, dincolo de anii de 
tristă amintire care s-au terminat 
în 1989 tot prin sacrificiu, precum 
în 1918. Pentru că anul 1989 
ne-a redat speranța într-un viitor 

bazat pe valorile occidentale 
dar, deopotrivă, ne-a conferit și 
responsabilitatea construirii sale. 

În acest context, în spiritul 

modernizării orașului, ne gândim 
la reamenajarea centrului orașului 
la standarde europene, moderne, 
urmărind ca Ziua Naționala a 
României să se sărbătorească într-
un centru al orașului reamenajat. 
Avem toată speranța ca toate 
lucrările să fie finalizate până atunci, 
pentru ca toate evenimentele

 și manifestațiile omagiale să 
se desfășoare în cele mai bune 
condiții. 

MĂGURELE, LA CEAS ANIVERSAR   
UNIȚI, DE 100 DE ANI

PROIECT DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI
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ALTE TREI PARCĂRI MODERNE ÎN MĂGURELE

Primăria Orașului Măgurele 
intenționează să efectueze, în a 
doua jumătate a lunii aprilie, un 
recensământ al autovehiculelor 
pentru a stabili zonele în care 
se vor realiza și alte parcări, 
precum și numărul de locuri 
necesar. 

În scopul îndeplinirii acestui 
obiectiv deosebit de important 
pentru reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii 
rutiere a orașului Măgurele 
și pentru a răspunde nevoii 
imperioase a locuitorilor de 
locuri de parcare, primăria 
va demara o campanie „door 
to door” (din ușă în ușă) în 
vederea stabilirii numărului de 
autoturisme din zona blocurilor 

pentru construirea de noi 
locuri de parcare și alocarea 
celor existente.

Cu ocazia campaniei se vor 
oferi și informații referitoare la 
atribuirea locurilor de parcare, 
se vor identifica și persoanele 
care au nevoie de locuri de 
parcare în zonele în care au 
fost amenajate.

De asemenea, în cadrul 
acțiunii, se vor lipi afișe de 
informare în scările blocurilor 
pentru a anunța exact zilele în 
care reprezentanții primăriei 
se vor prezenta la domiciliile 
cetățenilor pentru a efectua 
recensământul.

 

Persoanele care nu vor fi 
găsite la adresa de domiciliu 
vor avea la dispoziție, pe un 
anunț postat pe ușa locuinței, 
un număr de contact unde pot 
stabili o întrevedere pentru 
furnizarea datelor necesare 
recensământului.

Campania se va derula în 
perioada 16 – 30 aprilie, în 
fiecare zi, după ora 17.

RECENSĂMÂNT PENTRU STABILIREA NUMĂRULUI LOCURILOR DE PARCARE 
NECESARE

Cele trei noi parcări sunt amplasate 
între Aleea Albăstrelelor și Aleea 
Panselelor, la intersecția străzii 
Mărășești cu strada Atomiștilor și 
la intersecția străzilor Mărășești și 
Magnoliei. 

Ansamblul de parcări are prevăzute 
borduri de delimitare așezate 
pe strat de beton, spații verzi de 
protecție, precum și un sistem de 
scurgere pluvială cu guri decupate. 
Parcările moderne vor putea fi 
folosite de către locuitorii din zonă 
în baza unor abonamente lunare 
sau anuale, în funcție de decizia 
Consiliului Local ce urmează a fi 
luată la finalul acestei luni, ținând 
cont și de legislația în vigoare. 

Proiectul face parte din ansamblul 
de investiții în infrastructură 
asumate de edilii orașului și 
destinate modernizării și fluidizării 
circulației în Măgurele, un 
angajament respectat permanent la 
nivelul actualei administraţii locale. 

Recent, Primăria Măgurele a 
finalizat și lucrările la modernizarea 
parcărilor din strada Mărășești. 
Noua parcare a fost realizată 
în cadrul proiectului denumit 
„Proiectare și execuție lucrări de 
asfaltare străzi în orașul Măgurele, 
județul Ilfov” și este o investiție 
importantă atât pentru salubrizarea 
și cosmetizarea zonei, cât și pentru 
îmbunătățirea traficului pietonal 
fiind eliberate, astfel, trotuarele. 

Lucrările au constat în extinderea 
carosabilului străzii Mărășești, 
suprafața de peste 4200 de metri 
pătrați fiind realizată pe pat de 
nisip stabilizat și de piatră spartă 
compactată, cu strat de legătură din 
beton asfaltic, cu dale de protecție 
și strat de uzură asfaltic și din dale. 

Din această primăvară cetățenii 
care locuiesc în această zonă 
vor beneficia de aproximativ 295 
de noi locuri de parcare pentru 
autoturisme, parcari cu acces 
bidirecțional şi cu un sistem de 
iluminat modern și eficient, dar 
și de instalarea unor camere de 
supraveghere în cursul acestui 
an. De asemenea, lucrările de 
realizare a parcărilor de reședință 

au fost însoțite și de demolarea 
construcțiilor din spatele blocurilor 
(cotețe, corturi, curți, spații 
insalubre).

Primăria Măgurele anunță că au fost finalizate cele trei parcări cu pavele din oraș, în continuarea proiectelor de investiții ce vizează 
reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. 

Str.Panselelor

Str.Mărășești Bl.B15 - B16

Înainte

După
Str.Mărășești - MagnolieiStr.Mărășești - Parc 2Str.Albăstrelelor
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UN NOU SPECTACOL DE TEATRU, 
CADOUL LUNII MARTIE 

1 MARTIE ÎN 
MĂGURELE – 
FLORI, ZÂMBETE 
ȘI O RAZĂ DE 
SOARE

Cu o floare nu poți cuceri un suflet, dar 
ai deschis o fereastră spre un nou 

început. Acesta a fost și principalul motiv 
pentru care, pe 1 Martie, doamnele și 
domnișoarele din Măgurele au primit 
flori și mărțișoare de la primarul Narcis 
Constantin. A fost răsplătit cu multe 
zâmbete, semn că, în ciuda iernii care nu 
s-a dat dusă prea ușor, lalelele galbene au 
reușit să destindă chipuri și să mângâie 
inimi. La fel, și Soarele care a trimis câteva 
raze “amenințătoare” înspre zăpada ce 
acoperea străzile orașului. 

Nu doar doamnele și 
domnișoarele sunt sărbătorite 
în luna martie, în Măgurele. 
Potrivit tradiției ultimilor ani, 
martie reprezintă pentru 
oraș o sărbătoare a culturii, 
a spiritului, a celor mai 
frumoase povești de viață, 
transmise, de pe scena din 
Aula Facultății de Fizică, 
de oameni calzi, inimoși și 
talentați către toți cei care vor 
să-și bucure sufletul. 

“Peste 500 de persoane au 
acceptat invitația noastră și 
au venit la piesa de teatru 
<<Cerere în căsătorie>>. Mă 
bucur că locuitorii orașului 
Măgurele apreciază cultura 
și acest tip de evenimente!”, 
spunea, la finalul 
spectacolului, primarul Narcis 
Constantin – cel care, în ultimii 
ani, a ales TEATRUL dintre 
miile de cadouri posibile. 

“CERERE ÎN 
CĂSĂTORIE”, O 
LECȚIE DE VIAȚĂ
“Avem deosebita plăcere de 
vă oferi un dar special de 
mărțisor, o seară de spectacol 
pentru toți iubitorii de teatru 
din Măgurele. Vă invităm în 
data de 3 martie, orele 19:00, 
în Aula Facultății de Fizică, 
la piesa de teatru <<Cerere 
în căsătorie>>. Intrarea este 
gratuită, accesul în sală se va 
face începând cu orele 18:00, 
iar locurile vor fi ocupate în 
ordinea sosirii. 

Vă așteptăm!”. 

Așa a fost anunțat cadoul 
special din acest an. Sute 
de locuitori din Măgurele au 
mers în Aula Facultății de 

Fizică și s-au delectat nu doar 
cu povestea transmisă, ci 
mai ales cu talentul actorilor 
Andrei Vasilescu, Andra 
Stoicescu și Mihai Căpățînă, 
care au urcat pe scenă, sub 
îndrumarea regizorului Cristi 
Toma. 

Cu o temă veșnic actuală, 
situația surprinsă în piesa de 
teatru “Cerere în căsătorie”, 
de A.P. Cehov, este una plină 
de ironie, de umor, dar și 
de emoție. Cu un puternic 
spirit rusesc, scenariul lui 
Cehov le oferă libertate 
totală de exprimare celor 
trei personaje: tatăl, fiica și 
pretendentul acesteia.

Cine a câștigat supremația în 
marea luptă pentru dreptate, 

pământ și iubire? Răspunsurile 
le pot oferi doar cei care au 
mers la spectacol. Important 
este că, alături de o porție 
zdravănă de râs, Compania 
de Teatru Cristi Toma le-a 
oferit tuturor celor care au 
acultat povestea posibilitatea 
să descopere nu doar ce 
aleg în final personajele, dar 
și ce valorează mai mult: 
onoarea, interesul, dragostea, 
puterea sau adevărul. Pentru 
că, în cele din urmă, teatrul 
reprezintă o lecție de viață. 

Dacă până acum nu ați văzut 
spectacolele de martie, anul 
viitor încercați să vă bucurați 
de acest cadou unic. Mergeți 
la teatru, pentru că nici nu știți 
ce pierdeți!

TÂRG DE PAȘTE, 
LA GRĂDINIȚA 
NR. 1. DARURI ALE 
COPIILOR PENTRU 
CEI AFLAȚI ÎN NEVOIE
Grădinița nr. 1 din Măgurele 
organizează cea de-a cincea 
ediție a Târgului de Paște, care le 
aduce bucurii unor micuți aflați în 
nevoie. Anul acesta, târgul își va 
deschide porțile pe 30 martie, iar 
toți cei care vor să achiziționeze 
decorațiuni superbe – 
confecționate, cu ajutorul ălilor 
și al părinților, de cei aproximativ 

270 de micuți înscriși – sunt 
așteptați, între orele 10.00 și 
12.00, la grădiniță. Important 
este că micuții se implică nu doar 
cu creativitate, ci mai ales cu 
sufletul în realizarea produselor. 
Motivul: toți banii strânși vor fi 
donați altor copii aflați în nevoie, 
așa cum s-a întâmplat și în 
anii trecuți. În 2017, aproape 
6.000 de lei au fost direcționați 
către Centrul social pentru 
copii orfani din Valea Plopului, 
către SOS Salvați Copiii și către 
Așezământul pentru copii din 
Slobozia, județul Giurgiu. “Cei 
mici m-au impresionat chiar 
zilele trecute, când i-am surprins 
pictând oușoare pentru Paște. 

Mi-au spus că vor să le vândă 
ca să strângă bani pentru copiii 
sărmani”, spune Nicoleta Ivan, 
directorul Grădiniței nr. 1, din 
Măgurele.
Iar copiii, cu ajutorul părinților și 
educatorilor, folosind tehnici de 
lucru speciale, realizează obiecte 
minunate pentru a vă decora 
casa și masa de Paște. “Anul 
trecut, eu am cumpărat un coș 
din pâslă extraordinar - făcut de 
un băiețel, ajutat de mămica sa -, 
pe care îl voi folosi și anul acesta 
pentru a așeza ouăle de Paște”, a 
completat Nicoleta Ivan. 
Acum, copiii de la Grădinița 
nr. 1 au nevoie de un ajutor 
suplimentar. “În acest an, ne-

am dori să putem direcționa o 
parte din banii strânși și către 
copiii de la o grădiniță din 
comuna Răzeni, raionul Ialoveni 
– Republica Moldova, localitate 
cu care orașul Măgurele s-a 
înfrățit. Am discutat deja cu 
directorul grădiniței, cu primarul 
localității, sunt foarte încântați și 
așteaptă cu nerăbdare ajutorul 
nostru. Ne-au transmis o listă 
cu lucrurile de care au nevoie 
copiii, iar cu sprijinul celor care 
vor veni la târg, sperăm să le 
putem achiziționa și să le putem 
trimite”, a mai precizat directorul 
Grădiniței nr.1. 



5

A cântat și a încântat nu doar publicul 
Operei Naționale, ci și pe toți cei care 
au mers să o admire interpretând arii 
celebre pe mari scene ale lumii, alături 
de alte voci celebre. Deși a avut ocazia 
să se stabilească definitiv în străinătate, 

soprana Ana Maria Comșa a ales 
Măgurele. Pentru că, spune ea, știe că 
poate oferi arta și experiența ei tuturor 
celor care doresc să își dezvolte acel 
miracol interior numit talent artistic. 

Zeci de “elevi” trec acum pragul 
studioului Anei Maria Comșa, “Spirit 
of Sound” – “locul în care sufletul 
răspunde chemării muzicii”. Deschis 
cu mai bine de trei ani în urmă, în 
Măgurele, studioul este frecventat 
nu doar de copii și adolescenți, ci și 
de adulți care își urmează pasiunea 
pentru muzică, sub bagheta unei 
echipe caracterizată, în primul rând, de 
profesionalism. 

ANA MARIA COMȘA: “SPIRIT OF SOUND” ESTE LOCUL 
ÎN CARE SUFLETUL RĂSPUNDE CHEMĂRII MUZICII

ProMăgurele: Știm că v-ați născut în Sibiu 
și ați studiat în București, la Universitatea 
Națională de Muzică (Conservatorul). De ce 
ați ales să locuiți în Măgurele?

Ana Maria Comșa: Pot spune că am avut o 
existență „nomadă” de când eram mică. Am 
locuit în multe zone ale țării: în Sibiu, în Argeș, 
în Constanța, în Iași, iar mai apoi studiile m-au 
adus la București și, în final, la Măgurele, unde 
locuiesc unchiul și mătușa mea. M-am atașat de 
Măgurele din prima clipa, fiind o oază de liniște 
după tumultul unei zile în Capitală, așa că am 
ales să locuiesc aici în perioada studenției.Tot 
aici l-am cunoscut și pe soțul meu, el fiind atunci 
student al Facultății de Fizică. După terminarea 
facultății, am plecat în București, pentru a fi mai 
aproape de Opera Națională, unde aveam un 
program foarte încărcat, însă, în cele din urmă, 
am revenit în Măgurele: aici ne-am căsătorit, 
aici ne-am construit o casă și ne-am întemeiat 
familia. Se pare că suntem dependenți de 
Măgurele.

Ați cântat pe scene mari, începând cu Opera 
Națională. Ați studiat cu bursă în străinătate, 
aveați oportunitatea să vă stabiliți în 
străinătate. De ce ați ales, în schimb, să 
inițiați o afacere care deschide drumuri, 
suflete/spirite și minți în Măgurele?

După terminarea studiilor de licență și masterat 
în cadrul Universității Naționale de Muzică 
din București și înainte de a începe studiile 
doctorale, am făcut o audiție în Italia, la Bologna, 
pentru Mirella Freni (una dintre cele mai mari 
soprane ale acestui secol, partenera de scenă a 
lui Luciano Pavarotti). Aceasta mi-a oferit șansa 
de a cânta și de a studia în cadrul Academiei 
pe care o înființase, printr-o bursă extrem de 
generoasă din partea statului italian. Am avut 
experiențe extraordinare, am cunoscut și am 
lucrat cu mari nume ale scenei internaționale. 
Însă, nu m-am putut “rupe” de România. Aveam 
angajamente (atât în țară, cât și în străinătate), 
însă aveam familie și, poate și felul idealist în 
care sunt construită și educată, nu m-a lăsat să 
plec și să las totul în urmă. 

Am ales Opera Națională din București și am 
ales Măgurele, pentru că știu că pot oferi arta și 
experiența mea atât publicului, cât și celor care 
doresc să îți dezvolte acel miracol interior numit 
talent artistic. Dacă toți cei care au ceva de oferit 
pleacă definitiv, ce se va întâmpla cu noi și cu 
copiii noștri? 

Ce v-a determinat, în 2015, să alegeți să 
îndrumați copii spre performanță în artă?

Răspunsul la aceasta întrebare vine în 
continuarea a ceea ce spuneam anterior. 
Întotdeauna mi-am dorit copii și mi-a plăcut 
la nebunie să observ acea sclipire din privirea 
unui “omuleț” când găsește și înțelege răspunsul 
la o întrebare stăruitoare din mintea lui. După 
discuții, încurajări și chiar insistențe din partea 
prietenilor cu ai căror copii lucram “în joacă”, am 
deschis studioul “SPIRIT of SOUND”: locul în care 
sufletul răspunde chemării muzicii! 

Inițial, am pornit de la ideea de a oferi cursuri de 
muzică la nivel profesionist (pian, chitară, vioară 
și canto), însă mai apoi am extins conceptul 
și am înglobat cursuri din mai multe domenii 
ale artelor: actorie, desen/pictură, balet, dans 
sportiv, iar, mai nou, avem cursuri de șah și IT, 
asociate studioului nostru.

Câți copii frecventează cursurile “Spirit of 
Sound”? Ce vârste au? Vorbim doar despre 
copii care locuiesc în Măgurele? 

În prezent, în jur de 80 de copii urmează unul 
sau mai multe cursuri ale studioului, iar vârsta 
lor începe de la 3 ani și jumătate și ajunge până 
la 20 de ani. Avem însă și elevi adulți, de 30, 40, 
chiar și 50 de ani, care își urmează pasiunea 
da a studia pianul sau chitara. Sunt copii din 
Măgurele, Bragadiru, dar și din Jilava, Dumitrana, 
Cornetu sau Domnești. Avem și câțiva copii care 
vin din București pentru a studia canto.

Cum v-ați ales echipa, pe profesorii care vă 
ajută în acest demers? 

Echipa “SPIRIT of SOUND” e caracterizată 
în primul rând prin profesionalism. Am ales 
alături de mine colege de la Opera Națională 

sau de la Universitatea Națională de Muzică, 
cu o pregătire și experiență de excepție, ce îmi 
împărtășesc viziunea de a oferi cursuri la un 
nivel profesionist. Toate informațiile despre noi 
și despre cursurile noastre le găsiți pe www.
spiritofsound.ro.

Vorbim despre performanță, atâta vreme 
cât le oferiți copiilor posibilitatea de a studia 
și individual. Anul acesta, “Spirit of Sound” 
aniversează trei ani de activitate. Puteți 
exemplifica câteva dintre performanțele 
copiilor care au urmat cursuri sub 
îndrumarea echipei dumneavoastră? 

Din punctul de vedere al profesionistului, singura 
modalitate de a studia serios și profesionist 
un instrument sau vocea – canto este studiul 
individual. Cursurile individuale oferite de noi se 
concentrează pe individualitatea fiecărui elev, 
adaptând metoda de predare la capacitățile 
fiecăruia. Bineînțeles, vorbind de performanță, 
totul depinde și de cât studiu individual alocă 
fiecare, acasă, instrumentului sau vocii.

În februarie, s-au împlinit trei ani de când “Spirit 
of Sound” și-a deschis porțile. Au fost trei ani 
extraordinari, în care am muncit mult, împreună 
cu copiii, pentru a realiza lucruri frumoase și 
pline de satisfacție. Elevii noștri au participat 
la numeroase competiții și festivaluri, unde au 
obținut peste 60 de premii și distincții, atât la 
muzică instrumentală, muzică vocală, cât și la 
dans sportiv. 

Discutăm apoi și despre spectacolele studioului, 
devenite deja o tradiție: „Spirit de Crăciun” – trei 
ediții și „Sunet de vară” – a patra ediție va avea 
loc în luna iunie.

INTERVIU

Sunteți mamă de gemeni. Ce 
vârstă au copiii dvs.? Cum 
reușiți să îmbinați cariera 
profesională cu “meseria de 
mamă”, considerată de mulți 
cea mai grea profesie din lume?

Anul trecut, după îndelungi așteptări, 
eu și soțul meu am devenit părintii 
unui băiețel și ai  unei fetițe, extrem 
de veseli și curioși, care au acum 
7 luni. Multă lume ne întreabă 
dacă e greu, însă neavând cu ce să 

comparăm, răspunsul nostru este 
întotdeauna: “nu știm cum este să 
crești un copil, însă cu doi nu este 
foarte greu!”. Soțul meu mă sprijină 
foarte mult, ne-am împărțit sarcinile, 
astfel încât activitatea mea la 

studio să nu fie afectată prea mult. 
Cât timp există dragoste, respect, 
înțelegere și puțină organizare, nimic 
nu este imposibil! 
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DECOLMATAREA RÂULUI CIOROGÂRLA, 

PENTRU PREVENIREA INUNDAȚIILOR

IUBESC MĂGURELE

Această măsură a fost luată și 
pentru că o societate comercială 
a efectuat lucrări de exploatare a 
materialului lemnos de pe malul 
râului, dar nu l-a îndepărtat din 
zonă, astfel că albia râului a fost 
acoperită de lemne. 

În 19 februarie, o echipă de control 
formată din reprezentanți ai 
SGA Giurgiu, SGA Ilfov-București, 
Primăriei Măgurele, Direcției 
Silvice Ilfov și un administrator al 
firmei New Silva, care a exploatat 
materialul lemnos, a efectuat 
verificări în teren la sesizarea a doi 
cetățeni. 

În urma controlului, s-a constatat 
că firma New Silva exploata masa 
lemnoasă din fondul forestier 
administrat de Ocolul Silvic 
București – Unitatea de Producție 
Jilava, începând cu 13 februarie. 
Echipa de control a dispus ca firma 
să îndepărteze în trei zile materialul 
lemnos existent în albia minoră a 
râului Ciorogârla atât cel descoperit 
la verificări, cât și pe toată perioada 
exploatării, pentru păstrarea 
secțiunii de scurgere a râului.

Direcția Apelor Vedea-Argeș a 
contractat servicii de regularizare a 
râului Ciorogârla. Amplasamentul 

lucrărilor hidrotehnice este 
teritoriul administrativ al localităților 
Drăgăneasca, Trestieni, Joița 
(Giurgiu), precum și Ciorogârla, 
Dărvari, Domnești, Olteni, 
Bragadiru, Vârteju și Măgurele 
(Ilfov).

Potrivit unui memoriu tehnic 
întocmit de o firmă de specialitate, 
lucrările de amenajare a văii 
Ciorogârla se impun pentru evitarea 
pagubelor produse din cauza 
viiturilor pe teritoriul localităților 
riverane, pe tronsonul Nodului 
Hidrotehnic (NH) Brezoaiele, până 
la un kilometru de podul spre 
București din Măgurele.

Zonele cu maluri joase sunt 
deversate anual în perioada 
viiturilor, afectând lunca (prima 
terasă a râului cu înălțimi de 
2-3 metri, pe care sunt situate 
localitățile de pe sectorul mijlociu 
sau inferior).

Creșterile de nivel, la viituri și în 
timpul ploilor de durată, provoacă 
inundații, iar retragerea apelor este 
frecvent urmată de divagarea albiei 
și activarea eroziunilor. Traseul 
albiei perzintă pe zone extinse 
tendințe de meandrare, având 
eroziuni pe circa 70% din lungime, 

cu vitză de înaintare de 5-6 metri 
pe an. Aceste eroziuni ajung la baza 
construcțiilor, fenomen care duce 
la alunecări de teren, prăbușiri de 
mal care pun în pericol construcțiile 
riverane.

Debitul râului Ciorogârla este 
constituit din debitul râului 
Dâmbovița care se scurge în aval 
de NH Brezoaiele, după captarea 
debitului ce trebuie asigurat la 
stația de tratare Arcuda.

NH Brezoaiele are ca funcțiuni atât 
alimentarea cu apă a Capitalei, 
prin stația de tratare Arcuda, cât 
și apărarea împotriva inundațiilor, 
prin devierea apelor mari în canalul 
de derivație Dâmbovița-Argeș. 

În Drăgăneasca, albia râului 
Ciorogârla, în aval de pod, prezintă 
colmatări ale talvegului și eroziuni 
de mal care produc revărsarea apei 
din albia minoră.

În Trestieni, se înregistrează 
eroziuni de mal și colmatarea 
talvegului, accentuându-se în zona 
podului, formând o albie minoră 
cu secțiunea transversală de 15 m, 
la bază, și înălțimea malului de 3-4 
metri.

În Ciorogârla, în amonte de pod, 
s-au produs eroziuni de mal pe 

lungimi întinse, iar albia este 
colmatată. Secțiunea albiei este 
obturată de prezența vegetației 
în zona digurilor. Lucrările 
hidrotehnice existente sunt îndiguiri 
locale în Ciorogârla, consolidări 
punctuale pe sectoare reduse, 
parțial erodate și degradate, 
stabilitatea lor fiind în pericol, iar 
pragurile existente sunt parțial 
distruse.

În Domnești, secțiunea de scurgere 
redusă și obturarea albiei din cauza 
vegetației au favorizat revărsarea 
apei. În localitate, albia are o 
secțiune transversală cu baza albiei 
de 10-33 de metri și înalțimi de 1,3-
3,5 metri.

În Bragadiru, este prezent 
fenomenul de eroziune, pe o 
lungime extinsă a malurilor.

În aceste condiții, a fost 
propusă realizarea lucrărilor de 
infrastructură pentru apărarea 
împotriva inundațiilor și evitarea 
pagubelor produse pe teritoriul 
localităților, constând în:

- mărirea capacității de transport a 
albiilor minore pentru tranzitarea 
debitului de calcul 
- consolidarea malurilor 
-stabilizarea talvegului 

În condițiile unor avertizări pentru creșterea debitului râului Ciorogârla, emise de Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Ilfov-București, 
Apele Române sunt nevoite să regularizeze și să decolmateze albia cursului de apă, pentru a preîntâmpina inundarea zonei.

Primăria Măgurele implementează 
sisteme inteligente pentru 
prevenirea accidentelor rutiere în 
care sunt implicați pietonii. Și, din 
momentul implementării costurile 
vor fi zero, asta cu 0 costuri, pentru 
că se va folosi energie solară.

Autoritățile din Măgurele au în 
vedere introducerea de sisteme 
inteligente de avertizare cu 
tehonlogie LED, pentru treceri 
de pietoni. Pentru început, s-au 

amplasat sisteme pe opt treceri 
de pietoni: șase, pe Șoseaua 
Atomiștilor (București-Măgurele), 
una, pe strada Atomiștilor și una, pe 
strada Fizicienilor (la școală).

Toate aceste sisteme inteligente 
sunt alimentate cu energia 
solară, deci cu zero costuri de 
funcționare, iar cele de întreținere 
vor fi minime. Decizia a fost luată în 
urma sesizărilor primite și pentru 
sporirea siguranței pietonilor în 

special pe ruta București-Măgurele. 
Autoritățile precizează că, în 
zona centrală, nu vor fi montate 
deocamdată, pentru că încep 
lucrările de reamenajare a centrului 
orașului. Sistemele sunt formate 
din panouri luminoase, becuri şi 
marcaje rutiere care se aprind 
imediat ce pietonul pune piciorul pe 
„zebră”. Marcajele au un randament 
de 80%. Cu alte cuvinte, salvează 
vieţile a opt posibile victime din 
zece pietoni.

SISTEME INTELIGENTE PENTRU PROTEJAREA PIETONILOR

După decolmatare - debit normal Debit ridicat - cota de atenție depășită
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Profesoară și mamă 
dedicată, Florentina 
Catana a reușit 
să transforme 
în performanță, 
cuantificată în 
zeci de premii la 
concursuri naționale 
și internaționale, un 
proiect de suflet, 
la baza căruia stă 
pasiunea pentru dans. 

“Trupa de dans a 
clasei” se derulează 
de câteva generații 
și pune în valoare 
talentul unor 
preșcolari de doar 7-8 
ani, elevi ai Liceului 
“Horia Hulubei”. “Este 
un proiect personal, 
care a crescut o dată 
cu fetița mea. (…)Din 
proiect fac parte acum 
15 copii – 11 fete și 
4 băieți - și mă bucur 
că împărtășesc și ei 
pasiunea mea”, spune 
Florentina Catană. 

ÎN COMPETIȚIE CU 
PROFESIONIȘTI

Rezultatele deosebite 
ale celor mici - care au 
ocupat primele locuri 
în competiții în care 
au intrat cu copii de la 
cluburi profesioniste – 
se obțin, însă, cu mari 
eforturi. Trupa repetă, 
de regulă, de 2 sau de 
3 ori pe săptămână, 
în sala de sport a 
școlii. Se antrenează 
pentru trei tipuri de 

dans: un dans de 
majorete, un dans 
modern – singurul 
care se încadrează 
pe o tematică variată 
și un dans pe ritmuri 
de jazz. “Sperăm, nu 
știu cât de curând, 
să putem exersa 
și un dans popular 
autentic, dar pentru 
asta, copiii au nevoie 
de un coregraf 
profesionist, ceea ce 
eu nu sunt”, spune cu 
modestie Florentina 
Catana. Nimeni nu 
s-a oferit să o ajute, 
singurul colaborator 
este coregrafa fiicei 
sale, care lucrează 
la un club școlar din 
București. Îi oferă 
sfaturi pentru că au o 
relație apropiată, iar 
cea mică face cursuri 
la acel club de la 
vârsta de 5 ani. “Nu 
cred că cineva ne-
ar ajuta fără un cost 
suplimentar. Suntem 
doar noi, iar noi facem 
asta de plăcere”, 
adaugă profesoara. 

Eforturi mari sunt și 
din partea părinților. 
Costumele pentru cei 
mici costă, mai ales că 
e vorba despre copii 
aflați în perioada de 
creștere și, de aceea, 
mulți dintre ei au 
nevoie și de câte două 
costume pe an. 

În plus, în timp ce concursurile 
care au loc sub umbrela 
Ministerului Educației sunt 
gratuite, cele mai multe dintre 
competiții – în rândul cărora 
intră și cele internaționale – 
sunt organizate de cluburi sau 
asociații private, iar costurile 
sunt achitate de participanți. 

DANSUL UNEȘTE SUFLETE

Cel mai important, însă, este 
faptul că pasiunea pentru dans 
unește suflete. “Copiii sunt 
dornici de mișcare, dornici 
să danseze și am observat 
că, atunci când mergem în 
deplasări, legăm relații de 
durată, sărbătorim împreună 
fiecare succes, ne încurajăm 
atunci când pierdem”, explică 
Florentina Catană. 

Iar concursurile curg. La 
fel, și premiile: Concursul 
internațional “Ritm, dans 
și fantezie” (Târgu Mureș), 
Concursul național “Fantezie 
în pași de dans” (Ploiești), 
“Dansul lalelelor” (Pitești), 

“Zâmbete în pași de dans” 
(Buftea), “Eurodance” (Casa 
studenților, București) și lista 
continuă. Doar în luna martie, 
“Trupa de dans” de la “Horia 
Hulubei” a ocupat locurile doi 
și trei la dans modern și dans 
pentru majorete, la Cupa “Royal 
Dance” 2018, iar, în cadrul 
aceleiași competiții Beatrice 
Tonu și Antonia MariaCatană 
au ocupat primele locuri la 
“Fantezie coregrafică”, „Dans 
contemporan”, „Show Dance” și 
“MTV Show”.  

Tot în martie, la Cupa Bella 
Dance Festival, primele locuri 
au fost ocupate tot de micuții 
din Măgurele (locul I/Fantezie 
coregrafică; locul II/Majorete).  
Beatrice Tonu a obținut locul 
I la Fantezie coregrafică și 
Dans contemporan, în timp 
ce Antonia Maria Catana s-a 
clasat prima atât la Show 
dance, cât și la Dans Latino. A 
urmat concursul internațional 
“Movement Dance Competion”, 
de la Ruse (Bulgaria), unde 

copiii din Măgurele s-au clasat 
pe locul II, deși se aflau la prima 
participare. 

Nimic nu-i descurajează pe cei 
mici, care se pregătesc intens 
pentru următoarea competiție 
importantă, organizată la Rimini 
(Italia), unde vor merge doar 
jumătate din membrii trupei. 

“Sperăm ca anul viitor să ne 
organizăm mai bine și să 
putem participa în număr 
mai mare la acest concurs”, 
conchide cu optimism 
profesoara Florentina Catană. 

PAGINA COPIILOR

“TRUPA DE DANS A CLASEI”. UN PROIECT DE SUFLET 
ADUCE PERFORMANȚĂ LA LICEUL “HORIA HULUBEI”

Orașul Măgurele are toate motivele 
să se mândrească cu elevii săi. 
Zeci de școlari și liceeni ai liceului 
“Horia Hulubei” au ocupat primele 
locuri la olimpiade, la aproape toate 
materiile pentru care s-au organizat 
concursuri. 

1.Fizică:  
Ghenescu Ștefan (clasa a 7-a) 
și Micu Gabriela (clasa a 6 –a) – 
mențiune, profesor îndrumător 
Ungureanu Ioana.

2. Geografie: 
- școala generală: Apostol Patrik 
(locul II/calificat pentru etapa 
națională), Roșu Ana, Spirea Carl 
(locul III); Macovei Răzvan, Vasilache 
Cristi, Ivan Denisa (mențiuni), 

profesor Popa Cătălin

- liceu: Stoian Andrei (premiul I/
calificat la etapa națională), profesor 
coordonator Cristescu Stefania

-  etapa județeană: Stoian Andrei 
Florian (clasa X-A), locul I, profesor 
coordonator Cristescu Stefania

3. Limba română (etapa 
județeană):  
- premiul 1- Rotaru Denisa 
Georgiana, clasa a VII- a B, Pietriș 
Nadina, clasa a IX a D - premiul 
1, Stoian Andrei, clasa a X-a 
A - premiul 1 (toți sunt calificați 
la națională) – profesor Badea 
Andreia; 

- Buzea Diana, clasa a XII-a A- 

premiul 1 , calificată la națională, 
profesor Mitria Liliana.

4. Limba romană (clasele I-IV): 
Preda Cristina (premiul II), Stroe 
Elena (premiul III), profesor 
coordonator Gheorghe Sorina.

5. Ed. Tehnologică:  
Matei Alexandru Ionel (clasa a 
V a B), locul 1etapa județeană/ 
calificat etapa națională, profesor 
coordonator ing Marin Victor.

6. Matematică: 
Aranghel Alexandru Iulian  (clasa 
a V a) -  locul I /calificat la etapa 
națională – profesor îndrumător 
Apostol Mihai.

7. Spaniolă: 

Preda Sara Anastasia Ioana (cls IX 
D) / locul I la olimpiada judeteana, 
calificată la olimpiada națională 
(studiu individual în mediu 
informal). 

8. Istorie și societate în 
dimensiune virtuală: 
Răducanu Vlad(locul II), Stanciu 
Antonio(locul III), Sandu Eduard și 
Rădoi  Bogdan(mențiune), profesor 
îndrumător Petrisor Mirel.

Cămărașu Gabriel (locul III), 
profesor îndrumător Zaharia Petru.

9. Franceză: 
Ilie Daniela (clasa a XII-a) – mențiune 
la olimpiada națională, profesor 
îndrumător Ana Ficleanu.

PRIMELE LOCURI LA OLIMPIADE
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Asocierea în cooperative agricole 
a revenit puternic în atenţia 
fermierilor în ultima perioadă, pe 
de o parte datorită interesului 
crescut al retailerilor de a colabora 
cu micii producători, dar şi pentru 
că aceste forme asociative şi-au  
dovedit eficienţa economică.

„Asocierea este benefică pentru că 
se poţi face achiziţii la preţuri mai 
mici. Altfel eşti perceput pe piaţă, 
ai o altă producţie, discuţi la un alt 
nivel decât o fermă izolată”, spun 
reprezentanții Direcției pentru 
Agircultură Ilfov.

Constituirea producătorilor 
agricoli în forme asociative 
deschide noi oportunități de 
dezvoltare economică prin 
atragerea unor avantaje locale, 
zonale sau regionale și folosirea 
puterii colective în scopul creșterii 
prosperității membrilor, a familiilor 
lor și comunităților din care fac 
parte.

Membrii formelor asociative, 
indiferent de forma de organizare 
din care fac parte -asociații, 
cooperative sau grupuri de 
producători - au drepturi stabilite 
democratic.

Scopul asocierii:

-aprovizionarea în comun cu 

materiale și servicii pentru membrii 

-plasarea pe piață a produselor 
obținute în condiții de calitate 
conform standardelor de 
comercializare în vigoare

-aplicarea unor reguli unitare de 
calitate a producției pentru toți 
membrii

-planificarea producției conform 
cererii pieței

Avantajele cooperativelor:

-scutirea de la plata impozitului 
agricol pentru primii cinci ani de la 
constituire

-Accesul la subvenții, la fondurile 
publice și la fondurile externe 

-Scutirea de la plata taxelor vamale 
pentru importurile de tractoare, 
mașini și utilaje agricole sau 
echipamente de irigație

-Recunoașteerea și asimilarea 
cooperativelor de către Ministerul 
Agriculturii ca grupuri de 
producători pentru a beneficia 
de toate drepturile prevăzute de 
legislație

-Contribuția la dezvoltarea rurală 
prin crearea de noi locuri de 
muncă și angajarea tinerilor într-o 
formă de activitate organizată.

Beneficiile cooperativelor:

- reduce numărul de intermediari 
din lanţul de distribuţie

- reduce riscul de a nu avea 
desfacerea produselor 

- creşte influenta producătorului 
în stabilirea preţurilor în relaţie cu 
cumpărătorii

- oferă o surse de venit de 
încredere, regulată şi în timp util

- asigură furnizarea la timp a 
materialelor prime necesare 
producţiei de calitate bună la un 
preţ rezonabil  

- asigură, de asemenea, în timp util 
material de aprovizionare prime de 
bună calitate la costuri rezonabile 
cooperativei care face distribuţie 
sau procesare

- deschide noi perspective pentru 
producătorul/lucrătorul care 
poate adopta noi tehnologii 
(mecanizare, material săditor, etc) 
care să îi permită să se treacă de 
la  practici tradiţionale la unele mai 
productive 

Scopul grupurilor de 
producători: 
-planificarea și modificarea 
producției conform cerințelor 
pieței

-promovarea concentrării ofertei 
și plasarea pe piață a produselor 

obținute de membrii săi

-promovarea utilizării practicilor 
de cultivare a tehnologiilor de 
producție care să nu dăuneze 
mediului

Avantajele grupurilor de 
producători

-reducerea costurilor de producție

-exploatarea unor suprafețe de 
teren

-posibilitatea planificării și 
modificării producției conform 
cererii pieței

-accesul mai ușor la fondurile 
europene și la contractarea 
creditelor bancare

-facilitarea comunicării între 
fermieri

-creșterea capacității de negociere 
în vederea obținerii unor prețuri 
mai bune

-promovarea mai eficientă a 
producței

ASOCIEREA, FACTOR DE PROGRES ÎN AGRICULTURĂ

Primăria Orașului Măgurele, în parteneriat cu Regia 
Autonomă de Transport Public (RATB), au introdus 
liniile preorăşeneşti 427, 453 și 455 pentru asigurarea 
transportului în comun.  

Cursele RATB funcționează după următorul program:

PROGRAMUL AUTOBUZELOR 
RATB


