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Măgurele se dezvoltă, iar acest 
lucru a început deja să se 

vadă. Am stabilit că așezarea 
orașului nostru în fruntea celor 
mai frumoase și dezvoltate orașe 
ilfovene, trebuie să fie însoțită 
de modernizarea și extinderea 
infrastructurii (fie că este vorba 
despre infrastructura rutieră, fie că 
ne referim la rețele edilitare – apă 
și canalizare), de investiții serioase 
în educație și cultură (aici fiind 
incluse extinderea și reabilitatea 
Liceului Teoretic “Horia Hulubei” 
sau înființarea Clubului Copiilor 
Măgurele), de alocarea de fonduri 
pentru încurajarea sportului 
(modernizarea bazei sportive 
sau amenajarea terenului de 
baschet din curtea școlii generale). 
Toate acestea se dovedesc, însă, 
insuficiente fără grija pentru 
mediu, pentru o viață sănătoasă, 
pentru curățenie. 

Pentru ca fața orașului să se 
schimbe cu adevărat, avem nevoie 
de spații verzi, avem nevoie de 
parcuri, de echipamente și locuri 
de joacă sigure pentru copiii 
noștri, de mobilier urban modern, 
de curățenie. Avem nevoie ca 
Măgurele să fie înscris și pe harta 
europeană a orașelor verzi, a 
orașelor curate.  

De aceea, în proiectul integrat 
pe care l-am gândit pentru 
dezvoltarea și revitalizarea 
comunității noastre, am introdus 
și extinderea suprafeței totale 
de spațiu verde, începând chiar 
cu zona centrală a orașului, 
reamenajarea parcurilor de 
agrement și a locurilor de joacă 
și chiar înființarea unui parc 
nou în zona fostului ștrand din 
Dumitrana.

MĂGURELE, ORAȘ VERDE

UN PROIECT PENTRU CREȘTEREA 
CALITĂȚII VIEȚII
Amenajarea zonei verzi a orașului 
Măgurele este una dintre 
componentele importante ale 
Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) a orașului 
Măgurele 2017 – 2030, care 
vizează, printre altele, modelarea 
traficului, identificarea soluțiilor 
privind mobilitatea din oraș și 
din zonele învecinate și, nu în 
ultimul rând, identificarea unor 
soluții de eficiență energetică și 
protecție a mediului. Concret, prin 
aplicarea PMUD, se urmărește: 
reducerea utilizării automobilelor 
personale în oraș și îmbunătățirea 

calității mediului, dezvoltarea 
și modernizarea transportului 
public și a modurilor de transport 
local (mersul pe jos, mersul cu 
bicicleta) și creșterea calității vieții, 
organizarea transportului de 
mărfuri și persoane sau sprijinnirea 
mediului de afaceri.  

Dezvoltarea durabilă trebuie să 
vină în întâmpinarea nevoilor 
prezente, fără să le pună în pericol 
pe cele ale generațiilor viitoare. În 
acest sens, proiectul de revitalizare 
a orașului presupune următoarele 
direcții de evoluție: 

• Reabilitarea spațiilor verzi 
existente și extinderea acestora 
acolo unde situația o permite. Prin 
urmare, vor fi înființate spații verzi 
pe terenurile care în acest moment 
sunt complet lipsite de vegetație. 
Adică, atât în spațiile dintre blocuri, 
cât și în piațeta centrală a orașului, 
care va fi transformată într-un sit 
pietonal, un punct de atracție atât 
pentru locuitorii urbei noastre, cât 
și pentru vizitatori. 

• Noua față a orașului va avea 
nevoie de îngrijire continuă. De 
aceea, vom realiza inclusiv un 
modern sistem de irigații pentru 
întreținerea spațiilor verzi.  
• Plantarea de arbori prin care să 
fie realizate aliniamente stradale, 
marcându-se astfel importanța 
arterelor principale.  
• Reabilitarea și reamenajarea 
zonelor de parcare existente, dar și 
crearea de noi spații de parcare. 

• Construirea unui sistem 
centralizat și selectiv de colectare a 
deșeurilor. 

• Refacerea pavimentului și 
bordurilor din zonele pietonale 
existente. 
• Amenajarea de noi locuri de joacă 
pentru copii. 
• Reorganizarea circulațiilor 
carosabile pe anumite zone cu 
probleme de trafic. 
• Reorganizarea fluxurilor 
importante de circulație în interiorul 
zonei centrale și soluții de facilitare 
de tranzit către zonele adiacente. 
• Amenajarea unui traseu pentru 
pista de biciclete.  
• Amenajarea unei noi piețe 
centrale a orașului. 
• Organizarea spațiilor publice 
existente și noi create, prin dotarea 
cu mobilier stradal modern, care 
va fi însoțită de realizarea de rețele 
de iluminat ambiental, pentru 
îmbunătățirea infrastructurii publice 
și transformarea orașului într-un 
adevărat sit urban. 

Ce urmărim, de fapt, prin acest 
proiect? Crearea, în orașul nostru, 
a unor spații funcționale și estetice, 

care vor avea un impact pozitiv 
asupra mediului natural și social, 
ridicarea calității spațiilor verzi, 
mărirea confortului urban și 
îmbunătățirea calității mediului. 
Toate acestea reprezintă, de fapt, 
îmbunătățirea calității vieții. 

CENTRUL ORAȘULUI 
REPREZINTĂ IMAGINEA 
COMUNITĂȚII
În privința îmbunătățirii imaginii 
orașului, aceasta trebuie să înceapă 
din zona centrală, care, pentru 
vizitatori, reflectă, de fapt, imaginea 
comunității. Iar centrul orașului 
Măgurele are nevoie și merită 
să fie reamenajat, reabilitat și 
refuncționalizat. 

Amenajarea zonei centrale va duce 
la transformarea întregii localități 
într-un pol de interes local. 

Practic, prin această investiție 
publică vizăm următoarele 
obiective:

• O mai bună accesibilitate în zona 

centrală și o conectivitate sporită 
a acesteia cu restul orașului și 
județului.  
• Dezvoltarea unui sistem 
de transport alternativ, prin 
amenajarea pistelor de biciclete 
pe strada Atomiștilor, care se 
încadrează în rețeaua de piste 
pentru biciclete propusă prin 
PMUD.  
• Îmbunătățirea și creșterea calității 
fondului construit din zona centrală 
a orașului, prin inserarea unor 
repere la nivel zonal, amenajarea 
spațiilor verzi, crearea unei zone de 
întâlnire și relaxare, pentru membrii 
comunității noastre. 
• Îmbunătățirea fluidității traficului 
și a transferurilor, prin crearea 
de sensuri unice la nivelul zonei 
centrale și prin propunerea unui 
sens giratoriu la intersecția străzii 
Atomiștilor cu DJ401A. 
• Dezvoltarea de spații atractive 
pentru pietoni, prin amenajari 
urbane, atât în piața centrală, cât și 
în zonele de locuit și servicii. 
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AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA STAȚIA DE EPURARE  
DIN VÂRTEJU

Iar investițiile în infrastructura 
orașului nu se opresc aici. Pentru 
toate celelate zone în care nu 
există rețele de alimentare cu 
apă și canalizare (aici sunt incluse 
și zonele în care există doar una 
din cele două), Primăria Orașului 

Măgurele, printr-o asociere cu 
Consiliul Județean Ilfov, va derula 
proiecte de extindere a acestora. 
Astfel, prin “Programul Operațional 
Sectorial Infrastructură Mare 2014-
2020” se vor efectua următoarele 
investiții: racordarea la sistemul 

de apă și canalizare, reabilitarea 
conductelor de aducțiune, a 
rezervorului de înmagazinare 
existent și a stației de pompare, 
achiziția și montarea de stații 
de pompare noi, realizarea de 
branșamente și instalarea de 

hidranți etc.

De altfel, sunt aproape finalizate 
lucrările de canalizare de pe 
tronsonul Milcov – Călugăreni – 
Râului, ajungându-se în momentul 
de față la peste 25 de kilometri de 
canalizare nou-introdusă. 

PRIMĂRIA MĂGURELE CONTINUĂ INVESTIȚIILE ÎN INFRASTRUCTURĂ 

DETALII TEHNICE: APA 
EPURATĂ, DEZINFECTATĂ 
CU ULTRAVIOLETE
Proiectul Primăriei Măgurele de 
înființare a sistemului centralizat 
de canalizare, cu stație de 
epurare în Vârteju, are ca obiectiv 
principal creșterea calității vieții, a 
gradului de confort, de civilizație 
și de sănătate în localitate. Printre 
efectele scontate ale acestui pas 
important către modernizare 
se numără: creșterea nivelului 
investițional și atragerea de noi 
investitori autohtoni și străini care 
să dezvolte zona; stoparea sau, 
cel puțin, diminuarea migrației 
populației din această zonă; 
asigurarea condițiilor optime 
copiilor din Grădinița Vârteju și 
celor care merg la Clubul Copiilor 
Măgurele; atragerea și stabilirea în 
această zonă a specialiștilor care 
vin să lucreze la ELI - NP; crearea 
premiselor necesare dezvoltării 
socio-culturale a localității.

Concret, potrivit proiectului, apele 
uzate menajere provenite din 
localitatea Vârteju vor fi trecute 
prin stația de epurare care va fi 
amplasată în extravilanul localității 
într-o incintă cu o suprafață de 
peste 1.000 de metri pătrați, în 
continuarea străzii Sabarului, pe 

malul stâng al râului Ciorogârla.

Noua stație de epurare va avea un 
debit maxim de 62,7 metri cubi/
oră, respectiv, un debit mediu zilnic 
de 400 de metri cubi/oră și va fi 
compusă din: 

Treapta de epurare mecanică 
formată din:  
- Stație – cămin de admisie apă 
uzată, prevăzută cu grătar pentru 
separarea părților solide mari. În 
acest cămin vor fi amplasate 1+1 
electropompe de transfer a apei 
uzate colectată în stația de epurare. 

- Bazin egalizare – omogenizare cu 
separator de grăsimi și denisipator. 
Bazinul va fi echipat cu 2 mixere și 2 
electropompe submersibile pentru 
transferul apei uzate pretratate 
în liniile tehnologice de tratare 
biologică. 

Treapta biologică, formată din 
2 linii tehnologice de epurare 
biologică și o linie tehnologică 
compusă dintr-un modul compact, 
care va cuprinde următoarele 
trepte de epurare: 

-Bioreactor cu aerare intensivă, cu 
tehnologie SAM pentru nitrificare și 
eliminare CBO5. 

-Bioreactor cu aerare intensivă, cu 
tehnologie SAM pentru nitrificare 
avansată și eliminarea materialului 

organic remanent după primul 
reactor. 

-Bioreactor anoxic cu tehnologie 
SAM cu mixare pentru denitrificare 
avansată și eliminare CBO5. În acest 
bazin va fi montat un mixer.

-Bazin pentru decantare.

-Separator de nămol, sistem 
de deshidratare a nămolului și 
însăcuire pentru evacuare. 

Sursa de aer pentru această treaptă 
va fi o stație cu 2 electrosuflante. 

În fiecare linie tehnologică va fi 
câte o instalație pentru prelucrarea 
nămolului rezultat din epurarea 
apei uzate, compusă din: 

-electropompa de nămol; 

-hidrociclon pentru deshidratarea 
nămolului; 

-instalație pentru insăcuirea 
nămolului deshidratat. 

Treapta de desinfecție cu radiații 
ultraviolete, care va fi formată 
din 8 lămpi UV și tuburi din cuarț 
pentru protecția lămpilor. 

Cu alte cuvinte, apa epurată va fi 
dezinfectată cu raze ultraviolete, o 
metodă a cărei eficiență este de 95-
99%, după cum susțin specialiștii în 
domeniu. Potrivit acestora, pentru 
dezinfecție sunt prevăzute lămpi de 

medie presiune cu spectru larg de 
emisie UV, care inactivează micro-
organismele și reduc enzimele 
și proteinele ce ar stimula foto-
reactivarea și mecanismele de 
auto-reparare biologică a micro-
organismelor. Dimensiunile mici 
ale lămpilor fac posibilă montarea 
acestora perpendicular pe direcția 
de curgere a lichidului, mărind 
astfel eficiența dezinfecției.

Mai mult, stația va fi prevăzută 
și cu un grup electrogen, pentru 
a fi asigurată astfel continuarea 
funcționării acesteia în cazul unei 
eventuale “pene de curent”.

Odată epurată, apa va fi evcuată 
în râul Ciorogârla, prin intermediul 
unei conducte prevăzută cu un 
cămin, în care va fi amplasat un 
sistem de măsurare a debitelor. 

După finalizarea stației de epurare 
și a procedurilor de recepție a 
rețelei la operator, se va trece la 
efectuarea probelor de presiune 
în sistem, astfel încât să poată 
fi calibrată staţia de pompare, 
urmând ca toate pierderile să 
fie eliminate, să se poată asigura 
volumul de apă necesar preluării 
apelor uzate menajere şi să se 
poată verifica şi calitatea epurării.

Sistemul centralizat de 
canalizare pe tronsonul 

Vârteju – Chirca – Nefliu va 
deveni funcțional până la finele 
acestui an. După ce a fost 
finalizată execuția lucrărilor 
la rețeaua de canalizare, au 
început și lucrările la stația de 
epurare. 
Aceasta reprezintă elementul 
principal al proiectului destinat 
furnizării serviciilor de evacuare 
ape uzate (canalizare) conform 
legislației în vigoare și a 
normativelor Uniunii Europene, 
proiect realizat cu fonduri de la 
Fondul de Mediu și cofinanțat de 
Primăria Măgurele din bugetul 
local.

“Acum se realizează terasamentele, 
trasarea, putem spune că lucrările 
au început și se derulează în ritm 
susținut, conform graficului. 

S-au inițiat demersurile pentru 
procurarea stației, s-a realizat 
refularea stației și rețeaua de 
canalizare și vor mai fi de montat 
stațiile de pompare. Dacă vom 
continua în același ritm, estimăm 
că stația de epurare va deveni 
funcțională la finele lunii octombrie 
a acestui an. 

Mai rămâne apoi doar ca toți 
locuitorii din zonă să încheie 
contracte pentru a fi racordați 
la noua rețea de canalizare”, au 
explicat responsabilii de execuția 
lucrării.
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1 IUNIE, SĂRBĂTORIT CU JOCURI, CÂNTECE ȘI VOIE 
BUNĂ DE SUTE DE COPII DIN MĂGURELE

Sute de micuți de la toate 
grădinițele din Măgurele, dar și 
elevi ai claselor zero – IV de la 
Liceul Teoretic “Horia Hulubei” 
au întâmpinat 1 Iunie cu jocuri, 
dansuri, cântece și teatru. Pe 
scurt, multă voie bună pentru cei 
peste 700 de copii – spectatori și 
multe emoții pentru micii artiști 
de la Clubul Copiilor Măgurele 
(CCM), care au oferit primele lor 
reprezentații. Au încântat și au 
bucurat audiența cu talentul lor, 
concurându-i serios, în sufletele 
tuturor, pe actorii profesioniști de la 
Galeria BumBu. 

Au fost multe ore de pregătire 
și de efort susținut și din partea 
profesorilor coordonatori care 

au lucrat intens (Clubul Copiilor 
Măgurele funcționează de numai 
8 luni, fiind inaugurat pe 17 
octombrie anul trecut – n.r.) pentru 
a pune în valoare talentul copiilor, 
cu vârste cuprinse între 5 și 15 
ani, care au ales să renunțe câteva 
ore pe săptămână la computere 
și tablete, în schimbul pregătirii 
artistice (dans popular și modern, 
canto, cor sau teatru). 

SPECTACOL OFERIT ÎN AVANS
1 Iunie a fost sărbătorit în avans la 
Măgurele, astfel încât, pe 30 mai, 
aula Facultății de Fizică a devenit 
neîncăpătoare pentru sutele 
de copii veniți să se bucure de 
spectacol. Le-au transmis apoi  

bucuria lor atât adulților care i-au 
însoțit, dar și colegilor de la Clubul 
Copiilor, care au urcat pe scenă și 
pe care i-au răsplătit cum au știut 

ei mai bine: cu ropote de aplauze. 
Pe care micii artiști le-au meritat din 
plin. 

Astfel, cei aproximativ 25 de copii, 
cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, 
de la grupa de canto a Clubului 
Copiilor Măgurele au pregătit, 
pentru spectacolul dedicat zilei de 
1 Iunie, piese populare celebre. 
“Ciuleandra”, “Hai la joc” sau “Aseară 
ți-am luat basma” au răsunat în aula 
Facultății de Fizică și au încântat 
audiența. 

“Sunt foarte mândră de copiii din 
grupa mea, pentru că sunt foarte 
buni. A fost totul pe repede – nainte, 
dar copiii s-au mobilizat foarte rapid 
și chiar a ieșit bine”, spune Roxana 
Delcea, profesor îndrumător al 
grupei de canto de la CCM. 

“Noi ne vom continua activitatea și 
pe perioada verii. Deși este vacanță, 
clubul va fi deschis pentru oricine 
dorește. Noi vom fi acolo”, a explicat 
profesorul îndrumător Roxana 
Delcea.

Și cei aproximativ 30 de copii din 
grupa de dans modern, coordonată 
de Laurențiu Găvan, au dat proba 
talentului pe scena din aula 
Facultății de Fizică, cu un moment 
de street dance, care a ținut cu 
sufletul la gură spectatorii timp de 
15 minute. “Copiii din grupa mea 
au între 5 și 15 ani. În mod obișnuit, 
vin la antrenamente în fiecare vineri 
după-amiază, de la 17.00 la 19.00. 

Ne vom pregăti și pe perioada 
vacanței, dar am schimbat puțin 
programul, după cum au dorit copiii. 
Prin urmare, în această vară, ne vom 
întâlni la club tot vinerea, dar de la 
10.00 la 12.00”, a spus profesorul 
îndrumător Laurențiu Găvan. 

UN ANSAMBLU AL ORAȘULUI 
MĂGURELE

Tot aproximativ 30 de copii, cu 
vârste cuprinse între 5 și 13 ani, 
au urcat, pe 30 iunie, pe scenă, 
pentru a prezenta audienței ce 
au pregătit pentru primul lor 
spectacol, la grupa de dansuri 
populare a CCM. Suite de dansuri 
(horă muntenească, ofițerească și 
geamparale) au fost răsplătite cu 
multe aplauze de spectatori. 

Cei mici s-au descurcat exemplar, 
deși doar profesorul coregraf Alina 
Dumbravă știe cât a fost de dificil 
să ajungă aici. La vârste atât de 
fragede, mulți dintre copii nu știu 
încă să facă deosebirea între stânga 

și dreapta. În plus, e extrem de 
greu să le impui ritmul, ca să nu 
mai vorbim de faptul că fiecare pas 
trebuie studiat și exersat înainte de 
a fi pus pe muzică. Pas cu pas, așa 
se studiază dansul la doar 5 ani. 

“Am încercat să-i invit pe toți copiii 
să participe la cursuri. Reprezintă o 
excelentă activitate extracurriculară, 
o bună alternativă la tabletă sau 
laptop, măcar o oră pe zi. Noi vom 
continua pregătirea și pe perioada 
vacanței, dar va fi ceva mai diferit 
față de orele clasice. Vom asculta 
muzică, ne vom juca, vom face jocuri 
folclorice. Vom face pregătire cu toți 
copiii care vor veni la cursuri, pentru 
că ne dorim să punem bazele unui 
ansamblu al orașului”, a explicat 
Alina Dumbravă. 

„FĂT-FRUMOS CÂND ERA MIC”, PE 
SCENA DIN AULA FACULTĂȚII DE 
FIZICĂ

Grupa de teatru (care numără 
aproximativ 30 de copii, cu vârste 
cuprinse între 5 și 15 ani) a CCM 
a pus, în scenă, piesa “Făt-Frumos 
când era mic”, de Antoaneta 
Trifu. Sub îndrumarea regizorului 
Bogdan Jianu, a Lăcrămioarei 
Bradoschi, care le-a asigurat și 
costumele, dar și a profesorului 
îndrumător Antonia Rotaru, copiii 
s-au comportat pe scenă precum 

veritabili actori profesioniști. 

“La Club, copiii nu mai sunt grupați 
pe categorii de vârstă, lucrăm și cu 
cei mici, și cu cei mari, împreună. 
Vom lucra și pe perioada vacanței, 
în fiecare marți, de la 17.00 până la 
20.00”, a explicat Antonia Rotaru. 

Și corul Clubului Copiilor Măgurele 
a făcut spectacol pe 30 mai. Cei mici 
s-au prezentat în fața publicului cu 
un colaj de șapte melodii în care 
folclorul românesc (“Ciuleandra” 
sau “Constantine, Constantine”) s-a 
îmbinat exemplar cu hiturile verii 
(“Vals” – Smiley; “Amya” – Antonia) 
sau cu melodii deja consacrate ale 
unor artiști români extrem de iubiți 
de tineri (“Zig – Zagga” – Loredana). 

“În acest moment, 7 – 8 copii vin 
constant la cursuri. Ne vom pregăti 
și în această vară, după programul 
obșinuit: în fiecare luni, de la 17.00 
la 19.00. Luna aceasta, lucrăm 
tot repertoriul Iulianei Beregoi 
(copila originară din Moldova care 
a impresionat în finala show-ului 
„Vocea Rusiei Junior“ cu piesa „Lupii“, 
supranumită și “copilul teribil al 
internetului” – n.r.). Copiii și-au 
dorit foarte mult asta, au fost și la 
spectacolul Iulianei Beregoi de la 
Sala Palatului, și am decis să lucrăm 
pe ceea ce le place”, a explicat 
profesorul îndrumător Theodor-
Mihai Bojica programul cursurilor 
grupei de cor. 

CLUBUL COPIILOR MĂGURELE, DESCHIS ȘI ÎN VACANȚĂ PENTRU  
COPIII TALENTANȚI
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Senatorul PNL de Ilfov, Nicoleta 
Pauliuc: Sunt mândră de felul în care 
s-a dezvoltat Măgurele într-un timp 
atât de scurt

Nicoleta Pauliuc, senator PNL de Ilfov, 
a avut amabilitatea de a ne acorda 
un interviu în care a vorbit despre 
cum vede dânsa dezvoltarea orașului 
Măgurele în cei doi ani scurși de la 

preluarea atât a mandatului său de 
parlamentar, cât și a celui de primar al 
lui Narcis Constantin.

“Nici o barieră nu te poate împiedica 
să îţi îndeplineşti visele, dacă crezi cu 
adevărat în ele” - Nicoleta Pauliuc în 
cadrul conferinței „We are inventing 
the future! OUR BET ON SCIENCE!” - 
Măgurele Science Park.  

NICOLETA PAULIUC: SUNT 
MÂNDRĂ DE FELUL ÎN CARE 
S-A DEZVOLTAT MĂGURELE 
ÎNTR-UN TIMP ATÂT DE SCURT

Doamnă senator, cum vedeți orașul 
Măgurele, la doi ani de la instalarea 
dumneavoastră în Parlament și de la 
preluarea mandatului de primar de către 
Narcis Constantin?

Este cât se poate de evidentă dezvoltarea 
acestui oraș. Obiectivele pe care atât eu, cât și 
domnul primar Narcis Constantin le promiteam 
în campania electorală se realizează, și se 
realizează în ritm alert. Să știți că nu numai în 
orașul Măgurele, ci și în ale localități ilfovene 
unde există primari liberali, comunitățile se 
dezvoltă, iar administrațiile publice sunt tot mai 
aproape de oameni și de nevoile lor. Știți foarte 
bine că, pentru Partidul Național Liberal, oamenii 
și drepturile lor sunt prioritare. La Măgurele, 
am putut vedea o reală transformare a orașului, 
infrastructura este refăcută, se modernizează, 
mediul educațional cunoaște un salt important, 
iar în plan economic, nivelul de dezvoltare 
crește exponențial, mai ales datorită proiectului 
„Măgurele Science Park”, implementat cu succes 
de Consiliul Județean Ilfov. Datorită viziunii, 
priceperii şi perseverenţei lui Marian Petrache, 
Măgurele găzduieşte astăzi cel mai mare proiect 
european de cercetare în domeniul laserilor - cel 
mai puternic laser din lume. Este un proiect care 
va repune România pe harta globală a cercetării 
fundamentale şi care sporeşte atractivitatea 
regiunii Bucureşti-Ilfov. 

Dacă tot ați amintit de acest proiect, recent 
a avut loc lansarea sa, la care au participat 
multe personalități ale vieții politice, 
academice sau economice.

Da, am participat la acest eveniment cu o 
semnificație majoră pentru orașul Măgurele, 
pentru întreg județul Ilfov și, de ce nu, pentru 
întreaga Românie, pentru că acest proiect, 
alături de laserul de la Măgurele, așează țara 
noastră pe harta mondială a institutelor de 
cercetare de prestigiu. Potențialul științific este 
uriaș, există sute de cercetători, iar dialogul 
cu cei din zona economică trebuie să fie 
consolidat, pentru a le cunoaște nevoile. Când 
se va întâmpla asta, în acel moment, Proiectul 
Infrastructura Luminii Extreme - Fizica Nucleară 
(ELI-NP)  se va desăvârși, iar atragerea de 
investitori va conduce la dezvoltarea regiunii. 
Este un proiect ambițios, derulat de Consiliul 
Județean Ilfov, iar implementarea sa cu succes 
va atrage investiții uriașe, care pot ridica mult 
nivelul de trai al locuitorilor județului. De altfel, 
există câteva obiective la care administrația 
locală, respectiv Consiliul Județean, lucrează 
de ceva timp, dar este nevoie de o unire a 
forțelor, de o comunitate de idei, pentru a le 
pune în practică. Pentru mine, infrastructura 
rutieră, infrastructura școlară, sprijinirea 
antreprenoriatului, care poate crește economic 
județul, infrastructura medicală, sunt puncte 
de referință în dezvoltarea comunității din 
acest județ. Ilfovul a cunoscut o expansiune 
neașteptată și meritată în ultimii ani, grație și 
administrației locale, și mă refer la planurile de 
investiții derulate de Consiliul Județean. 

Cum vedeți dezvoltarea infrastructurii 
educaționale în Măgurele?

Am constatat cu mare plăcere și mândrie că 
primarul Narcis Constantin și-a dedicat o parte 
din acțiuni mediului școlar. Este nevoie de un 
efort susținut pentru educația copiilor, pentru că 
ei constituie viitorul nostru, al tuturor. Educația 
este o prioritate pentru mine și, de aceea, 
susțin dezvoltarea de programe educaționale 

și atragerea de fonduri prin care să construim 
cât mai multe obiective școlare. Unitățile de 
învățământ trebuie consolidate, iar cadrele 
didactice trebuie sprijinte să performeze aici. 
Pentru mine, familia este fundamentul societății, 
de aceea îmi doresc un confort sporit al 
familiilor, prin susținerea unei educații moderne 
și viabile a copiilor și tinerilor. Iar o minte 
sănătoasă este susținută și de un corp sănătos, 
așa că trebuie să îl felicit pe domnul primar 
Narcis Constantin pentru modernizarea bazei 
sportive de la Măgurele, dar și pentru finalizarea 
într-un timp record a unuia dintre cele mai 
frumoase proiecte ale orașului, „Clubul Cultural 
Măgurele”, deschis tuturor elevilor care vor să-şi 
petreacă timpul liber aici. Iată, acesta este un 
proiect admirabil, pe care îl consider  demn de 
urmat și de ceilalți edili. 

Ce părere aveți despre Programul de 
Mobilitate Urbană Durabilă?

Este un program complex și ambițios, necesar 
pentru o regiune în continuă expansiune, așa 
cum este București-Ilfov. Între Capitală și Ilfov 
a fost creată o interdependență. Sunt mulți 
ilfoveni care muncesc în București, dar și mulți 
bucureșteni care muncesc sau își dezvoltă 
afacerile în parcurile industriale din județul Ilfov. 
Realizarea unei infrastructuri de transport solide 
reprezintă pentru toți un obiectiv important 
și susțin autoritățile pentru dezvoltarea 
acesteia. Măgurele este un punct fierbinte pe 
harta Programului de mobilitate, prin prisma 
dezvoltării orașului datorită Laserului ELI-NP și 
a Parcului Științific, care, așa cum spuneam mai 
devreme, conduc la o creștere economică a 
zonei. Investitorii atrași și dezvoltarea afacerilor 
în zona orașului au nevoie de o infrastructură 
rutieră pe măsură. O infrastructură care vine în 
completarea celei modernizate deja de Primăria 
Măgurele. Sunt convinsă că, prin eforturile 
susținute ale Consiliului Județean, în parteneriat 
cu Primăria Capitalei, infrastructura de transport 
va ajunge la standardele necesare, iar orașul 
Măgurele va beneficia cu prisosință de pe urma 
acesteia. 

INTERVIU

Ce mesaj aveți către locuitorii 
orașului Măgurele?

Este mesajul pe care îl transmit 
de altfel tuturor ilfovenilor: de a 
avea încredere în politica liberală. 
Cei ce sunt aproape de ei, cei ce 

pun în practică toate proiectele 
importante, sunt primarii liberali. 
Domnul Narcis Constantin, se 
dovedește a fi un primar de 
nădejde, apropiat de oameni, 
dedicat nevoilor acestora și ale 

comunității, care știe ce trebuie 
să facă pentru ca orașul să se 
dezvolte în mod real și consider 
că, în doar doi ani, și-a demonstrat 
competența și pasiunea pentru 
bunăstarea orașului Măgurele. 

Edilul dumneavoastră a susținut 
întotdeauna proiecte ambițioase 
și va avea tot sprijinul meu în 
activitatea viitoare.

Să facem lucruri bune, împreună!
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MĂGURELE SCIENCE PARK, START ÎNTR-O NOUĂ 

ETAPĂ PENTRU VIITORUL ROMÂNIEI

IUBESC MĂGURELE

Conferința „We are inventing the 
future! OUR BET ON SCIENCE!” 
a facilitat o dezbatere națională 
și a prezentat o soluție concretă, 
MAGURELE SCIENCE PARK, care 
va asigura convergența celor 
mai competitive sectoare ale 
cercetării românești prin transfer 
tehnologic și antreprenoriat, 
inițiativă a Consiliului Județean 
Ilfov în parteneriat cu Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizică și Inginerie Nucleară 
”Horia Hulubei”, Universitatea 
POLITEHNICA din București și 
Primăria Orașului Măgurele.

Deschiderea Conferinței a fost 
oficiată de președintele Consiliului 
Județean Ilfov, Marian Petrache, 
inițiatorul proiectului MAGURELE 
SCIENCE PARK și de președintele 
României, Klaus Iohannis. 

În discursul său, președintele 

Consiliul Județean Ilfov, Marian 
Petrache, s-a referit la importanța 
majoră pe care o are proiectul 
„Magurele Science Park” în noua 
etapă pe care o traversează 
România. „De la momentul startului 
construirii celui mai puternic laser 
din lume, noi,  Consiliul Județean 
Ilfov, am înțeles că România poate 
intra într-o nouă etapă! Trecerea 
trebuie susținută însă de noi toți. 
MAGURELE SCIENCE PARK este 
parte a acestei etape și are ca 
obiectiv valorizarea economică a 
rezultatelor cercetării de pe întreaga 
platformă Măgurele”. În același timp, 
președintele Consiliului Județean 
Ilfov a precizat că este vizată 
„dezvoltarea antreprenoriatului, 
sprijinirea start up-urilor, astfel încât 
România să treacă la un nou model 
de dezvoltare: ECONOMIA INOVATIVĂ”. 
„Vom crea un ecosistem atractiv, 
bazat pe cunoaștere, un parc științific 

care va aduce beneficii importante 
nu numai Regiunii București-Ilfov, ci 
întregii țări.  Noi, Consiliul Județean 
Ilfov alături partenerii noștri în 
proiectul MAGURELE SCIENCE 
PARK, ne deschidem astăzi în fața 
dumneavoastră și vă așteptăm să vă 
alăturați nouă, pentru a ne inventa 
viitorul și a câștiga pariul cu știința!”, 
a spus Marian Petrache.

La rândul său, Klaus Iohannis 
a spus că „Parcul Știintific de la 
Măgurele este primul de asemenea 
însemnătate din țara noastră și 
marchează un pas foarte important 
spre creșterea conectivității dintre 
mediul academic și cel privat, 
pentru fructificarea rezultatelor 
cercetării în activități economice cu 
valoare adăugată”. Pe această cale, 
președintele României a felicitat 
„implicarea autorităților județene 
și locale în colaborare cu asociațiile 
internaționale de profil, pentru 

promovarea conceptului de parc 
științific și alocarea concretă de 
resurse în acest sens cum tocmai 
ne-a prezentat domnul președinte 
al Consiliului Județean Ilfov, Marian 
Petrache”.

Președintele Academiei Române, 
academicianul Ion Aurel Pop, 
a amintit că trăim un moment 
istoric. „Asistăm la o manifestare 
a unei culmi a cunoașterii. Trăim 
un moment istoric. La jumătatea 
secolului trecut, tradiția laserelor de 
la Măgurele ne făcea să fim mândri 
și orgolioși. Membrii ai Academiei 
sunt implicați în proiectele din 
Parcul Științific de la Măgurele. În 
numele Academiei îl felicit pe acad. 
Nicolae Zamfir. Dar și pe președintele 
Consiliului Județean Ilfov, Marian 
Petrache, care a înțeles ce înseamnă 
aceste noi comandamente ale științei 
și pe toți cei care sunt implicați în 
această realizare excepțională”.

Măgurele Science Park a fost tema principală de discuții din cadrul Conferinți „We are inventing the future! OUR BET ON SCIENCE!”, 
desfășurată, în 12 iunie, la Palatul Regal, în prezența unor importanți reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ai mediului de 
afaceri, ai autorităților publice și ai societății civile.

Directorul General al Institutului de 
Fizică și Inginerie Nucleară – Horia 
Hulubei, academicianul Nicolae 
Zamfir, a vorbit despre așezarea 
României pe harta institutelor 
de cercetare internaționale. „La 
Măgurele avem o școală puternică de 
fizică ce în 60 de ani s-a afirmat ca 
un partener egal cu marile puteri ale 
lumii. În 2009, școala românească 
de fizică și-a dovedit maturitatea prin 
faptul că a candidat să găzduiască 
un centru de cercetare științifică, în 
ideea de a așeza România pe harta 
mondială a institutelor de cercetare. 
România să fie un partener egal în 
schimbul mondial de valori. Apoi este 
vorba despre contribuția la educația 
științifică, baza formării moderne a 
unui cetățean. Și a treia direcție este 
aceea a schimbării paradigmei cerute 
de societatea modernă între cercetare 
și industrie, o paradigmă a aplicațiilor 

care se pot transmite societății și 
să contribuim astfel la dezvoltarea 
economică a țării. Firme de prestigiu 
au arătat că trebuie folosit prilejul 
de dezvoltare economico-socială. 
Toate aceste idei au dus la MAGURELE 
SCIENCE PARK și astăzi este ziua de 
naștere a acestui proiect. ”, a spus 
Nicolae Zamfir.

Prezent la eveniment, rectorul 
Universității POLITEHNICA din 
București, Mihnea Costoiu, a 
afirmat că „suntem astăzi în fața 
unei Inițiative cu potențial uriaș 
de a schimba fața cercetării de 
avangardă din România”. „Iată-ne 
aici ca parteneri alături de Consiliul 
Județean Ilfov, Institutul Horia Hulubei 
și Primăria Orașului Măgurele 
inaugurând MAGURELE SCIENCE 
PARK, un proiect cu un drum lung, 
obligatoriu pentru a materializa 

polul de competitivitate ELI-NP. În 
2011, Consiliul Investitorilor a plasat 
ELI-NP în top 5 al investițiilor în 
România. MAGURELE SCIENCE PARK 
este prima soluție concretă pentru 
accelerarea implementării soluțiilor 
de colaborare”, a declarat Mihnea 
Costoiu.

Invitat de marcă la conferință, 
președintele Diviziei pentru 
Europa a Asociației Internaționale 
a Parcurilor Științifice și CEO al 
Parcului Tehnologic din Heidelberg 
– Germania, André Domin, a 
spus că laserul de la Măgurele 
este un bun start pentru a lega 
mediul academic de cel economic. 
„Într-un parc științific sunt multe 
organizații care trebuie să lucreze 
împreună. Ce fac aceste companii? 
Fac retail sau inventează, recreând 
noi tehnologii. De aceea știința și 

parcurile tehnologice sunt importante 
pentru noi. Primul pas într-un parc 
științific este să construiești și apoi să 
faci punți între mediul academic și cel 
economic, în așa fel încât să transferi 
știința către nevoile întreprinderilor. 
De ce are nevoie un bun parc 
științific? Să definești țelurile, apoi să 
faci legăturile cu lumea academică 
mondială și aveți aici, la Măgurele, 
un bun start prin laser. Îți trebuie 
flexibilitate, să selectezi companiile, 
să le accepți doar pe acelea foarte 
bune. Apoi, trebuie să găsești și 
drumul către tinerele companii, doar 
că acestea nu știu business și trebuie 
să le ghidezi. Vă doresc să creșteți 
împreună cu celalte parcuri științifice 
care fac parte din IASP, Asociația 
Internaţională a Parcurilor Științifice 
și a Ariilor de Inovare”, a spus Andre 
Domin.
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Absolvenții claselor a VIII-a 
vor afla, pe 9 iulie, la ce 

licee vor studia în următorii 
patru ani, conform repartizării 
computerizate, după cum au 
anunțat reprezentanții Ministerului 
Educației. Sute de elevi au optat 

deja pentru licee din Ilfov, pe care 
au fost ajutați să le aleagă și de 
“Târgul de ofertă educațională”. 
Spre deosebire de anul trecut, 
când a fost organizat într-o singură 
locație, anul acesta, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență 

Educațională (CJRAE) Ilfov a decis 
organizarea evenimentului timp de 
trei zile, în trei locații diferite, astfel 
încât oferta educațională a liceelor 
ilfovene să le fie accesibilă tuturor. 
Urmarea: târgul a fost organizat 
pe 11 mai, la Liceul Tehnologic 

”Dumitru Dumitrescu”, din Buftea; 
pe 25 mai, la Voluntari (la Casa de 
cultură), iar pe 30 mai, în Măgurele, 
la Liceul Teoretic “Horia Hulubei”. 

EVENIMENT INEDIT: STANDURI 
AMENAJATE ÎN CURTEA 
LICEULUI. INSTITUTUL DE 
FIZICĂ ATOMICĂ, PRINTRE 
PARTICIPANȚI  
Pentru că vremea a ținut cu 
organizatorii, la “Horia Hulubei” 
standurile de prezentare au fost 
amenajate în curtea liceeului, așa 
încât elevii care au ajuns la târg 
însoțiți de părinți și diriginți să poată 
studia pe îndelete ofertele.

La eveniment au fost reprezentate 
cum se cuvine toate liceele ilfovene, 
cărora li s-a alăturat Institutul de 
Fizică Atomică și Institutul Național 
pentru Fizica Pământului.

Iar eforturile participanților au fost 
răsplătite prin numărul  

 

record de vizitatori. Sute de elevi 
ai tuturor școlilor din apropierea 
orașului Măgurele (unitățile de 
învățământ din Bragadiru, Dărăști, 
Jilava, Clinceni, Domnești, Chiajna, 
Cornetu) au trecut “pragul” târgului, 
dornici să ia cele mai bune decizii 
pentru viitorul lor. 

Și au fost ajutați să aleagă 
inclusiv de testele din “hexagonul 
intereselor”, aplicate de specialiștii 
prezenți la eveniment, în cadrul 
atelierelor de orientare școlară și 
profesională. 

În Ilfov, elevii pot opta nu doar 
pentru licee teoretice, ci și pentru 
învățământul profesional de zi cu 
durată de 3 ani. Pentru anul școlar 
2018/2019 (locuri care urmează 
a fi ocupate prin repartizare 
computerizată) s-au aprobat 9 
clase a câte 28 de locuri fiecare, 
iar calificările profesionale pe 
care elevii le pot obține aici sunt: 
pădurar (Colegiul Silvic ”Theodor 
Pietraru”, Brănești, domeniul 
”silvicultură”); comerciant – vânzător 
(Liceul Tehologic ”Barbu Știrbey”, 

Buftea, domeniul ”comerț”); 
mecanic-auto (Liceul Tehnologic 
”Dumitru Dumitrescu”, Buftea, 
domeniu ”mecanică de motoare”); 
lucrător în agricultură ecologică, 
ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație și mecanic 
auto (Liceul Tehnologic ”Cezar 
Nicolau”, Brănești, domeniile 
pregătirii de bază – ”agricultură”, 
”turism și alimentație” și ”mecanică 
de motoare”); tinichigiu – vopsitor 
auto și ospătar (chelner) vânzător 
în unități de alimentație (Liceul 
Tehnologic ”Pamfil Șeicaru”, 
Ciorogârla, domeniile pregătirii 
de bază – ”mecanică” și ”turism și 
alimentație”) și frigotehnist (Liceul 
Tehnologic ”Vintilă Brătianu”, 
Dragomirești Vale, domeniul de 
pregătire ”electromecanică”).

PAGINA COPIILOR

TÂRG DE OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ, ORGANIZAT ÎN 
PREMIERĂ LA “HORIA HULUBEI”

PROFESORI DE EXCEPȚIE 
ȘI RESURSE MATERIALE PE 
MĂSURĂ
Între liceele teoretice, “Horia 
Hulubei” s-a remarcat prin oferta 
sa. Potrivit acesteia, unitatea 
școlară din orașul nostru pune la 
dispoziția absolvenților claselor a 
VIII-a 4 clase (3 pentru profilul Real 
– una de matematică-informatică 
și 2 de științele naturii) și una 
pentru profilul Uman (specializarea 
Filologie). 

Cel mai important este, însă, faptul 
că Liceul Teoretic “Horia Hulubei” 
beneficiază în acest moment de un 
corp profesoral de excepţie, dăruit 
cu vocaţie. Din cei 70 profesori, 
52 sunt profesori titulari: un 
profesor doctor în fizică, 2 profesori 
doctoranzi în fizică, 8 absolvenţi 
de masterat, 4 masteranzi, 31 de 
dascăli au gradul I, 17  -  gradul II, 
18  - definitivat, iar 5 sunt debutanţi. 
Lor li se adaugă 18 profesori 
pentru învățământul primar 
(12 titulari calificați, 1 suplinitor 
calificat, 5 suplinitori necalificați); 
14 profesori – Aria curriculară 
Limbă și comunicare (13 titulari 
calificați, 1 suplinitor calificat); 
16 profesori – Aria curriculară 
Matematică și științe (14 titulari 
calificați, 2 detașați calificați ); 9 
profesori – Aria curriculară Om 
și societate (8 titulari calificați, 1 
suplinitor calificat); 5 profesori 
– Aria curriculară Tehnologii (3 
titulari, 2 suplinitori calificati ); 7 
profesori - Aria curriculară Arte și 

sport (2 titulari calificați, 2 suplinitori 
calificati, 1 suplinitor necalificat, 3 
personal calificat asociat). Mai mult, 
liceul beneficiază și de resurse 
materiale importante: 

LOCALUL A (clădirea din str. 
Fizicienilor, nr. 42) dispune de: 20 
săli de clasă, 3 laboratoare ( fizică, 
chimie, biologie ), 1 bibliotecă 
şcolară cu 17.600 de volume, 
1 sală de sport şi 2 terenuri de 
sport, 1 cabinet de informatică, 
dotat cu calculatoare de ultimă 
generaţie, imprimante laser, 
videoproiector Internet prin fibră 
optică (reţea wireless ); Cabinete 
de limba română și istorie, religie 
și geografie, dar și un  cabinet de 
logopedie. 

LOCALUL B (clădirea din str. 
Atomiștilor, nr. 103) dispune de: 
19 săli de clasă, 2 laboratoare de 
informatică, 1 laborator biologie, 
1 laborator științe socio-umane, 1 
laborator fizică, 1 cabinet de limbi 
moderne, 1 laborator de chimie, 

1 cabinet psiho-pedagogic, o 
bibliotecă și o sală de festivităţi. 

Unitatea de învăţământ mai 
dispune de 80 calculatoare 
conectate la internet, la dispoziția 
elevilor şi a cadrelor didactice.

Iar lista resurselor nu se încheie 
aici, deoarece, așa cum anunța 
primarul Narcis Constantin, anul 
acesta vor începe lucrările de 
reabilitare și extindere a liceului, 
Primăria Măgurele urmând să facă 
noi investiții și în dotarea unității 
de învățământ cu mobilier modern, 
material didactic, computere și 
chiar cu substanțele necesare 
experimentelor de laborator. 

O NOUĂ ETAPĂ A EVUALĂRII 
NAȚIONALE, ÎN SEPTEMBRIE

Absolvenții claselor a VIII-a care nu 
au susținut evaluarea națională și 
cei care nu vor fi repartizați la niciun 
liceu din cauza rezultatelor slabe 
mai au o șansă să se prezinte la 
examene, în luna septembrie. 
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Orașul Măgurele își 
propune să facă 

un pas în fața altor 
localități din țară și 
la capitolul “respect 
pentru mediu”. Astfel, 
în timp ce România se 
află pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană la 
reciclare, comunitatea 
din Măgurele va avea 
de acum ocazia să 
demonstreze că există 
și români care aleg 
să trăiască sănătos și, 
pentru asta, respectă 
nu doar legea, ci și 
câteva reguli de bază 

ale civilizației.

Iar una dintre acestea 
este reciclarea. Pentru 
a veni în sprijinul 
celor care doresc să 
colecteze selectiv 
deșeurile menajere, 
astfel încât acestea 
să poată fi valorificate 
și reutilizate, firma 
de salubrizare care 
operează în Măgurele, 
Salserv Ecosistem, 
lansează un nou 
program de colectare 
selectivă. În cadrul 
acestuia, resturile 

de hârtie, aluminiu, 
carton sau plastic vor 
fi ridicate direct din 
fața locuințelor, fără 
ca vreun localnic din 
orașul nostru să facă 
un efort suplimentar 
pentru transportul 
acestora. 

Mai exact, pentru 
colectarea deșeurilor 
reciclabile, se 
vor distribui saci 
transparenți, care 
vor fi înlocuiți la 
fiecare predare. În 
zilele de ridicare a 

deșeurilor menajere, 
sacii cu materiale 
reciclabile vor trebui 
să fie așezați lângă 
europubelele de 
240 de litri (nu în 
interiorul acestora), 
pentru a putea fi 
ridicați de personalul 
Salserv Ecosistem. 

Atenție, însă! 
Deșeurile așezate în 
saci nu trebuie să fie 
amestecate cu gunoi 
menajer. Dacă se va 
întâmpla acest lucru, 
sacii nu vor fi ridicați. 

ÎNCĂ UN PAS SPRE CIVILIZAȚIE: “COLECTEAZĂ SEPARAT 
PENTRU UN ORAȘ CURAT”

O altă regulă importantă a 
civilizației este curățenia. Nu mai 
departe luna trecută, în campania 
organizată de Primăria Măgurele 
pentru ecologizarea zonelor verzi, 
zeci de voluntari, între care și 
micuții de la Grădinița nr. 1, au 
adunat, în doar câteva ore, peste 
200 de saci cu gunoaie aruncate 

în pădure, pe câmpuri, pe malul 
râului și în râu. 

Pentru un oraș curat este nevoie, 
însă, ca toți locuitorii acestuia să 
înțeleagă că menținerea curățeniei 
înseamnă, în cele din urmă, 
respect față de ceilalți. Din păcate, 
există încă numeroase sesizări cu 
privire la deșeuri -  atât menajere, 
cât și rezultate din construcții - 
depozitate pe spațiul public (lângă 
pubele, pe câmp, pe spațiul verde, 
în recipienții pentru colectarea 
deșeurilor reciclabile sau chiar 
în ori lângă coșurile de gunoi 
stradale). 

Pentru a pune capăt acestui 
comportament nedorit, încă 
de anul trecut, Consiliul Local a 
adoptat o hotărâre care prevede 

amenzi usturătoare, ce pot fi 
aplicate de Poliția Locală, oricui 
refuză să respecte normele privind 
salubrizarea. 

Astfel, potrivit hotărârii, constituie 
contravenții și se sancționează cu 
avertisment sau amendă (în funcție 
de gravitatea faptei- n.r.) cuprinsă 
între 300 și 700 de lei pentru 
persoane fizice și între 700 și 
1.500 de lei, în cazul persoanelor 
juridice, aruncarea pe domeniul 
public, în sălile de spectacol, a 
ambalajelor și a deșeurilor de 
orice fel (hârtii, pliante, resturi de 
țigări, gumă de mestecat, semințe 
ori coji ale acestora etc.). Amenzi 
similare riscă și cei care nu-și 
curăță sau nu-și împrejmuiesc 
terenurile pe care le dețin cu orice 

titlu (sunt proprietari, chiriași sau 
le-au primit în arendă), dar și cei 
(proprietari, chiriași, deținători 
legali) care nu-și curăță și nu-și 
deratizează locuințele, blocurile, 
anexele gospodărești, nu asigură 
salubrizarea spațiului din jurul 
blocurilor ori din jurul spațiilor în 
care lucrează.

CE SE ARUNCĂ 
ÎN SACUL 
TRANSPARENT: • 
• Hârtie și tipărituri 
(ziare, reviste 
etc.) – acestea se 
așază, însă, în saci, 
împachetate. 

• Cutii și ambalaje 
de carton – se 
depozitează pliate.

• Doze, dopuri și 
cutii din aluminiu 
– se depozitează 
strivite. 

• Material plastic, 
folie, peturi – se 
depozitează strivite. 

CE NU SE ARUNCĂ 
ÎN SACUL 
TRANSPARENT: 

• încălțăminte;  
• îmbrăcăminte;  
• CD-uri, DVD-uri 
sau becuri;  
• spray-uri 
inflamabile. 

AMENZI DE PÂNĂ LA 700 DE LEI PENTRU RESTURILE DE ȚIGĂRI SAU COJILE DE 
SEMINȚE ARUNCATE PE DOMENIUL PUBLIC, PARCURI, TERENURI DE SPORT

PÂNĂ LA 1.500 DE LEI 
AMENDĂ DACĂ ARUNCI 
GUNOIUL PE SPAȚIUL 
VERDE
Sume mult mai mari riscă să 
plătească atât cei care aruncă 
gunoiul pe spațiul verde, dar și cei 
care refuză să încheie contracte 
pentru colectarea deșeurilor, cu 
operatori autorizați. 

Așadar, potrivit aceleiași hotărâri, 
“abandonarea sau depozitarea 
deșeurilor pe spații verzi, căi 
publice sau în alte locații care 
aparțin domeniului public” se 
sancționează cu avertisment sau 
amendă cuprinsă între 500 și 
1.500 de lei, pentru persoane fizice 

și între 1.000 și 2.500 de lei, în 
cazul persoanelor juridice.

Cuantumul amenzilor este identic 
și pentru alte reguli încălcate, și 
anume: 

• utilizarea recipienților pentru 
colectarea deșeurilor reciclabile în 
alte scopuri decât cele pentru care 
sunt destinați; 

• neîncheierea contractelor pentru 
colectarea deșeurilor, cu operatori 
autorizați; 

• utilizarea coșurilor de gunoi 
stradale în alte scopuri decât 
depozitarea de către pietoni a 
deșeurilor de mici dimensiuni. 

Primăria Măgurele face apel către 
locuitori și vizitatori să mențină 

curat orașul și să le transmită 
și copiilor o educație civică 
adecvată, astfel încât aceștia să 
păstreze mediul curat. 

În acest sens, toți localnicii sunt 
rugați să sprijine acțiunile de 
salubrizare și să sesizeze Poliția 
Locală referitor la orice activitate 
ilegală de aruncare a deșeurilor. 

Nu trebuie să uităm, niciunul 
dintre noi, că am putea, cu un 
minim efort, să contribuim atât la 
păstrarea curățeniei în oraș, cât 
și la oprirea distrugerii unui bun 
care este, desigur, al nostru. 

Haideți să ne mobilizăm și să 
luptăm împreună pentru un 
oraș mai curat, mai frumos, mai 
sănătos!


