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Editorial 

NOTE BUNE ● NOTE PROASTE

Primăria oraşului 
Pan   telimon infor-
mea    ză cetăţenii 
des pre faptul că 
nivelul taxelor şi al 
impozitelor locale 
este stabilit prin 
Hotărârea Consiliu-
lui Local nr. 
2 4 9 / 1 2 . 1 2 . 2 0 1 8 . 
Taxele şi impozitele 
nu sunt modificate 
în 2019, valoarea 
acestora fiind a   -
ceeași ca şi anul tre-
cut. Plata antici pată 
pe clădiri, terenuri 
şi/sau autovehicu-
le, până în 31 martie 
2019, aduce o boni-
ficaţie din suma to -
tală datorată de 15% 
persoanelor fizice 
şi 5% persoanelor 
juridice.

La sfârşitul lunii tre-
cute, locuitorii stră-
zii Livezilor III s-au 
confruntat cu o i   -
pos      tază neplăcută: 
canalele colectoare 
menajere s-au re  -
văr     sat în curţi. În 
no  ta obişnuită, la 
nu    mărul de telefon 
al societăţii Apă Ca   -
nal Ilfov nu a răspuns 
nimeni, iar cetăţenii 
au sunat panicaţi la 
Poliţia Locală. Nu  -
mai deplasarea a    -
gen     ţilor la sediul 
pres     tatorilor de 
ser                         vicii i-a determi-
nat pe cei din urmă 
să intervină cu utila-
je pentru decolma -
tarea conductelor.

Un nou început
Am călcat deja apăsat în 2019 şi fiecare dintre noi îşi 

doreşte ca anul ce a început să fie unul în care să ne pri-
menim dorinţele, astfel încât scăpărilor şi paşilor făcuţi 
pe lângă drumul dorit să li se găsească o adâncitură din 
care să nu mai iasă. Dorim cu toţii să ducem cu noi doar 
experienţele de viaţă care ne-au adus numai satisfacţii. 
E dreptul fiecăruia să se gândească numai la bine, însă 
fără chibzuinţă şi norocul pe care „omul îl face cu mâna 
lui” traseul celor douăsprezece luni nu poate fi unul emi-
namente drept. Pe de altă parte, dacă lăsăm timpul 
să treacă, fără să ducem la bun sfârşit lucrurile care 
contează cu adevărat pentru noi, înseamnă că nu ne-am 
lămurit că timpul nu trebuie să treacă pe lângă noi. Fiindcă 
el, timpul, nu aşteaptă. Aşa că ne rămâne doar să par-
curgem anul cu demnitate, păstrând în suflet numai lu-
crurile care contează cu adevărat pentru noi, dar fără să 
tragem (cu egoism) o perdea, ascunzând evenimentele 
care ne înconjoară, pentru că vom fi parte la nenumărate 
dintre ele. 

Nu va fi un an simplu. Vom merge la urne şi vom vota 
pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri, cărora va tre-
bui să le oferim cu inima şansa de a deveni cea mai bună 
versiune a lor, de a întâmpina pregătiţi oportunităţile care 
le sunt destinate, pentru a trăi fericiţi. Alegerile par să nu 
mai atragă electoratul, dar trebuie să ne mobilizăm. Ori-
unde vom aşeza ştampila pe buletinul de vot, o vom face 
responsabil, bifând două momente importante din acest 
an.

Vom fi mai puţin liniştiţi dacă tot ce trăim şi tot ce oprim 
din manifestare, din cauza fricii sau a comodităţii, toate 
momentele ce se pot încheia cu bine nu le vom duce până 
la capăt. Din teamă, din reţinere sau comoditate. Toate 
aceste clipe îşi cer dreptul la existenţă şi se pot răzbuna 
pe noi, arătându-ne reversul medaliei strălucitoare. 
Binele ne va ocoli dacă vom trece prin acest an fără să 
analizăm evenimentele parcurse. Să ne permitem să 
trăim clipele, rând pe rând, aşa cum apar în viaţa noastră, 
dar fără să uităm să tragem concluzii. Numai în acest fel 
vom reuşi, din nou, să eliberăm viaţa netrăită din noi.

La fel de important este să ne păstrăm prietenii. Mulţi, 
puţini, dar adevăraţi. Să nu ne amintim de ei numai la ne-
voie. Avem, în prezent, nenumărate mijloace de comu-
nicare şi e nedrept să motivezi neglijarea căldurii oferite 
de o prietenie prin scuze lamentabile. Până şi internetul îţi 
oferă, în orice clipă, posibilitatea ticluirii unui mesaj care 
să-l facă pe beneficiar să se bucure nespus că eşti parte 
la viaţa lui.

Ne rămâne să vă dorim să aveţi un an relaxat, lipsit de 
pete gri-negre, iar pasiunile să vă înflorească din plin, 
găsind în sufletul vostru cea mai bună cale spre triumf. 
Încărcaţi-vă cu energie pozitivă, atunci când sunteţi în im-
pas, şi gândiţi bine, fiindcă şi noi vă dorim sincer: „Gânduri 
bune!”  

Taxele şi 
impozitele, 

la fel ca în 2018

Apă Canal Ilfov
«împinsă» 
de Poliția 

Locală

Gazeta Pantelimon: Care au 
fost realizările edililor în 2018, 
domnule viceprimar?

Dumitru David, viceprimar: 
Anul 2018 a fost întruchipa-
rea pregătirii proiectelor de 
modernizare a infrastructu-
rii rutiere în localitate, extin-
derii rețelei de apă potabilă 
și canalizare, extinderea 
rețelei de canal pentru ape 
pluviale, inclusiv o stație de 

separare și de pompare a 
apei pluviale, extinderea ilu-
minatului public.

Pe lângă aceste lucruri, 
primăria a făcut tot felul de 
acțiuni sociale care s-au vă-
zut în oraș.

În anul 2018 am început 
lucrările la modernizarea 
infrastructurii rutiere pe 
cele 42 de străzi, lucrări care 
continuă și vor fi finalizate 

în 2019. Ne-am întins pe cei 
doi ani în principal din mo-
tivul că, pe majoritatea aces-
tor străzi, a trebuit să reali-
zăm și rețele de canalizare 
pentru ape pluviale, și rețele 
de canalizare pentru apa 
menajeră și apa potabilă și 
iluminat public pe o parte 
din ele.

Cu cele 42 de străzi practic 
am încheiat?

Cu aceste 42 de străzi în-
cheiem tot ce este în vatra 
veche a localității, urmând 
ca în anii viitori să extindem 
proiectele de modernizare 
a infrastructurii rutiere și pe 
celelalte străzi care sunt în 
domeniul public și au nevo-
ie de lucrări pentru introdu-
cerea rețelelor de apă pota-
bilă, canalizare, care sunt 
corelate cu societatea de 
Apă-Canal Ilfov.

În 2019 continuăm pro-
iectele de modernizare a in-
frastructurii rutiere, adică 
încheiem asfaltarea celor 42 
de străzi, încheiem prima 
etapă a rețelei de apă pluvi-
ală din zona străzilor 
Călărași, Ulmilor, Câmpu-
lui, Intrarea Răscoalei, In-
trarea Fagurilor, Făgetului. 
Încheiem lucrările la stația 
de pompare și epurare a 
apelor pluviale din zona car-
tierului Damache.

Stație modernă 
de pompare

Pe cine va deservi această 
stație de pompare?

Va prelua toate apele plu-

viale din zona străzilor 
George Călinescu, Tracto-
rului, Răscoalei, Armatei, 
Călărași, Vlăsiei, toată zona 
asfaltată prin proiectul de 
modernizare a infrastructu-
rii rutiere a celor 100 de 
străzi. Lucrarea respectivă 
de canalizare este una mare, 
complexă, presupune sub-
traversarea căii ferate de 
centură și a șoselei de cen-
tură, să ajungem până la Va-
lea Naturală, Valea Tărga-
nului.

Mai avem de extins în 
2019 rețeaua de iluminat 
public, în primul rând, în 
Tarlaua 73, pe străzile Sfân-
tul Calinic, Sfântul Panteli-
mon, Mihai Viteazul, aleea 
Mihai Viteazul, toată Tarla-
ua 73. 

După aceea se va extinde 
rețeaua de apă potabilă și 
canalizare, prin proiectul 
inițiat de Societatea Apă-
Canal Ilfov, după care ur-
mează asfaltarea.

Grădiniță nouă, 
pe Tractorului

Un alt proiect pe care îl 
avem în anul 2019 este pro-
iectarea și, dacă este posibil, 
începerea lucrărilor gră-
diniței de copii de pe strada 
Tractorului, la intersecția cu 
George Călinescu. Am cum-
părat acolo un teren.

Primăria se mută 
în sediul nou

De asemenea, vrem să în-
cepem lucrările de recom-
partimentare a noii primă-
rii din bulevardul Biruinței, 
în clădirea pe care am cum-
părat-o de la SOVER, urmând 
să mutăm aici primăria cu 
toate serviciile, iar în locul 
clădirii în care funcțio nea -
ză acum primăria să mutăm 
asistența socială, Poliția Lo-

Anul care abia a început va aduce schimbări majore în viața de zi cu zi a celor care locuiesc 
în Pantelimon. Spunem asta întrucât, în orașul nostru, se vor termina de asfaltat încă 42 de 
străzi, va fi introdusă rețeaua de apă și canal și vom avea încă o grădiniță. Am stat de vor-
bă cu unul dintre cei mai vechi locuitori ai Pantelimonului, cu viceprimarul Dumitru David, 
omul care, alături de primarul Marian Ivan, face tot posibilul ca în orașul în care s-a născut 
Nicolae Steinhardt să se trăiască decent și civilizat, așa cum e normal în secolul XXI. Gaze-
ta Pantelimon vă detaliază planurile Primăriei Pantelimon pentru anul 2019.

Primăria 
se mută 

în casă nouăîn casă nouăîn casă nouăîn casă nouăîn casă nouă
Autorităţile locale prezintă locuitorilor 

din Pantelimon planurile pentru 2019



IANUARIE 2019 ACTUALITATE  / ILFOV / GAZETA PANTELIMON 03

REDACŢIA
Publicaţie de informare a cetăţenilor orașului

Str. Sf. Gheorghe, nr. 32, 
oraș Pantelimon, jud. Ilfov 

www.parcuripantelimon.ro
mail: publicitate@gazetapantelimon.ro
www.facebook.com/Gazeta Pantelimon 

Tipărit la: TIPOMEDIA PROD SRL 
ISSN 2558 - 8257

azeta G Pantelimon

   
  P

ANTELIMON

APAH vrea să implice 
autorităţile locale în 
lupta cu hepatita C
Asociaţia Pacienţilor cu 
Afecţiuni Hepatice din 
România (APAH - RO) a 
demarat proiectul „Impli-
carea comunităţilor locale 
în eliminarea hepatitei 
C”. Proiectul prevede un 
număr de studii com-
parative, la nivel regional 
(România, Bulgaria, Ser-
bia, Macedonia), precum 
şi organizarea unor 
campanii de informare şi 
testare pentru depistarea 
virusului hepatic C, în 
diferite comunităţi locale. 
În acest sens, APAH a 
organizat o conferinţă 
în care, printre temele 
abordate, s-au numărat 
provocările majore de 
sănătate publică cu care 
se confruntă autorităţile 
locale.

Ilfov: Locuri de 
muncă vacante
Potrivit datelor rezultate 
din declaraţiile agenţilor 
economici privind locu-
rile de muncă vacante, în 
evidenţele AJOFM Ilfov 
sunt înregistrate 550 de 
locuri de muncă vacante. 
Dintre acestea, 52 sunt 
pentru persoane cu studii 
superioare, 156, pentru 
cele cu studii medii, 135 
pentru muncitori calificaţi 
şi 207 pentru muncitori 
necalificaţi. Condiţiile de 
angajare, valabilitatea 
ofertei şi informaţiile su-
plimentare despre fiecare 
loc de muncă în parte 
se pot obţine la Agenţia 
Judeţeană pentru Ocupa-
rea Forţei de Muncă Ilfov 
din Bucureşti, str. Rugi-
noasa, nr. 4, sector 4, la 
telefon 021.332.37.08/105.

În atenţia părinţilor 
din Pantelimon
Părinţii domiciliaţi în oraşul 
Pantelimon care doresc 
să îşi trateze copiii de 
afecţiuni oftalmologice de 
strabism sau de canal lac-
rimal înfundat sunt invitaţi 
să îi înscrie pe aceştia la 
cabinetul medical al Şcolii 
Gimnaziale nr. 1, Cabinetul 
medical al Grădiniţei Pante-
limon sau la Sediul Direcţiei 
de Asistenţă Socială (DAS) 
Pantelimon, situat în bule-
vardul Biruinţei, nr. 48-50. 
Campania se derulează 
pe durata întregului an şi 
este susţinută de Asociaţia 
Noi Orizonturi - Familia, cu 
sprijinul DAS Pantelimon.

cală. E o clădire cu un spațiu 
generos, cu parcări pe două 
nivele, cu acces din DN3 
(bulevardul Biruinței).

Tot în acest an, vom înce-
pe modernizarea zonei pie-
tonale, pe bulevardul 
Biruinței (DN3), zonă cu-
prinsă între Pantelimon 2 și 
DN Șoseaua de centură a 
Bucureștiului.

Faceți trotuare?
Facem trotuare, pistă de 

biciclete, modernizăm sis-
temul de iluminat public, cu 
tot ce este, cu treceri de pi-
etoni.

Noi rute de 
transport în oraș

O acțiune deosebită va fi 
și aceea cu transportul me-
tropolitan, prin care vom 
extinde rețelele de transport 
în comun cu Societatea de 
Transport București cu încă 
două trasee, respectiv pe 
strada Mioriței, Drumul Gă-
rii, strada Viilor - un traseu; 
al doilea traseu - strada 
Mioriței, Walter Mărăcinea-
nu, Drumul Gării și retur, 
până la stația de metrou Re-
publica.

Un lucru foarte bun care 
s-a realizat începând cu 1 ia-
nuarie 2019 a fost acela că 
Societatea de Transport 
București a înființat o linie 
permanentă între stația de 
metrou Republica și orașul 
Pantelimon, pe traseul, cel 
din localitate, bulevardul 
Biruinței, strada Tudor Vla-
dimirescu, strada Sfântul 
Gheorghe, până la Societa-
tea Agricolă Pantelimon, 
Aria Industrială Pantelimon. 
Și retur: zona Sfântul 
Gheorghe, Mioriței, bule-
vardul Biruinței, până la 
stația de metrou Republica.

Mai traversează și opresc 
pe teritoriul localității Pan-

telimon traseele Societății 
de Transport București ce 
leagă Bucureștiul de comu-
na Cernica, sat Bălăceanca, 
sat Tânganu, de comuna 
Brănești, sat Islaz. Un alt tra-
seu, București-comuna Co-
zieni. Toate aceste linii de 
transport în comun au stații 
pe teritoriul localității pe 
toată zona Drumului 
Național 3, până la intrarea 
în localitatea respectivă.

Maxi-taxi va dispărea încet, 
încet?

Maxi-taxi deocamdată a 
rămas pe zonele în care So-
cietatea de Transport Bu-
curești nu are mijloace de 
transport adecvate să intre 
și pe străzile mai înguste, 
cum ar fi cele două trasee 
pe care le-am nominalizat 
cu întoarcere pe strada Vi-
ilor și întoarcere pe strada 
Drumul Gării. Până în mo-
mentul în care vor procu-
ra mijloacele de transport 
de dimensiuni mai mici, 
care să intre și pe aceste 
trasee, vor funcționă linii-
le existente de maxi-taxi.

A crescut populația în oraș în 
ultima perioadă?

Aveam la ultimul recen-
sământ 26.870 de locuitori, 
în 2011, populație cu domi-

ciliul stabil. La alegerile din 
2016 am avut 22.000 de lo-
cuitori cu drept de vot, iar 
populația orașului Panteli-
mon, cu cei care au 
reședințe, dar nu și domici-
liu, se duce la peste 30.000 
de locuitori.

Cu taxele și impozitele cum 
stați?

Stăm destul de bine. 
Anul trecut am reușit să 
susținem bugetul din înca-
sările locale, cu toate creș-
terile de retribuții și cu toa-
te inves tițiile pe care le-am 
făcut, o parte din investiții 
le-am primit și din fondul 
de la Ministerul Dezvoltă-
rii.

Ne mai zbatem în acest 
an să obținem diferența de 
bani de la Ministerul Dez-
voltării. Mai avem de izo-
lat termic 12 blocuri, res-
pectiv pe străzile Livezilor, 
Duzilor și Eroilor, pe care 
vrem să le încheiem în 
acest an. Sunt ultimele blo-
curi.

Lacul Pantelimon 
bază de agrement

Care este situația Lacului 
Pantelimon?

Lacul Pantelimon 2 este al 
nostru. Am reușit să îl 

câștigăm în instanță de la 
cel care îl avea concesionat. 
Avem în vedere niște pro-
iecte de creare, împreună cu 
cei de la sectorul 3, să îl 
transformăm într-un lac de 
agrement. Tot lacul aparține 
orașului Pantelimon. Malul 
din partea dreaptă, aparține 
sectorului 3, pe care se pot 
executa lucrări pentru zona 
de agrement a lacului. Pe 
partea noastră avem puține 
locuri pe care putem să fa-
cem debarcader sau alte lu-
cruri pentru agrement.

Va fi și de pescuit?
Nu avem factorul uman 

care să se ocupe de organi-
zarea unui posibil lac de 
pescuit. Trebuie să ai perso-
nal (casier etc.).

În 2018 ați mai dat de la pri-
mărie niște bani pentru biseri-
ca de jos?

Da, am dat pentru ambe-
le biserici din strada Viși-
nilor, dar și cea din strada 
Tractorului. Inclusiv anul 
acesta avem prins în buget 
să îi ajutăm financiar, în 
special pe cei din strada 
Vișinilor, deoarece sunt la 
început de drum.

Vrem să le repartizăm un 
alt teren pe care îl avem deja 
stabilit și licitat. Să cumpă-

răm un teren chiar la strada 
Viilor, urmând ca pe Vi și-
nilor, unde sunt re par tizați, 
să facem un parc de joacă 
pentru copii, sunt niște pro-
bleme sociale la copiii și 
cetățenii din zonă, de aco-
lo. Am cumpărat tot în zona 
respectivă și lucrăm la un 
proiect pentru o grăd iniță. 
De asemenea, am mai cum-
părat un teren unde vom 
avea o zonă de agrement și 
de practicare a sporturilor, 
cu piste de biciclete, atle-
tism, tot ce este legat de 
agrement și de sport, în 
zona fostului teren nepro-
ductiv, zona străzilor Dumi-
tru N. Dumitru. Facem de-
mersurile necesare să pre-
luăm terenul de la fosta uni-
tate militară pentru a imple-
menta proiectele pe care le 
avem: construirea unui li-
ceu, a unei creșe, a unui azil 
de bătrâni, dar acestea sunt 
doar proiecte până nu vom 
avea terenul. Pantelimon 
are 20 de hectare din acest 
teren, celelalte 10 hectare au 
fost ale sectorului 2, iar mai 
apoi au fost concesionate 
Patriarhiei Române. Sunt 
șanse să îl primim, hotărâ-
rea este semnată de majori-
tatea miniș trilor. 

Primăria 
se mută 

în casă nouă
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Prima misiune este de planifi-
care și conducere a reuniunilor 
din cadrul diferitelor formațiuni 
ale Consiliului (cu excepția Con-
siliului Afacerilor Externe) şi ale 
grupurilor sale de lucru.

Președinția înseamnă, în pri-
mul rând, datoria de a promova, 
în reuniunile pe care le vom pre-
zida la Bruxelles, interesul euro-
pean, prin asigurarea unui cadru 
corect de negociere.

Eforturile unei președinții se 
vor concentra, în principal, pe 
prezentarea de propuneri de 
compromis, capabile să conducă 
la adoptarea de poziţii comune 
ale statelor membre.

Cea de-a doua misiune vizează 
reprezentarea Consiliului în rela-
ţiile cu celelalte instituţii ale Uniu-
nii, în special cu Comisia Europea-
nă şi cu Parlamentul European. În 
activitatea pe care o desfăşoară, 
preşedinţia cooperează îndeaproa-
pe cu președintele Consiliului Eu-
ropean şi cu Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru Afaceri Externe 
şi Politică de Securitate.

Cea de-a treia misiune este asu-

marea reprezentării Uniunii Euro-
pene în dialog cu partenerii externi, 
prin înlocuirea temporară a Înal-
tului Reprezentant, în situațiile în 
care acesta nu poate participa.

Obligaţiile concrete ale unei pre-
şedinţii a Consiliului Uniunii Euro-
pene se traduc în asigurarea resur-
selor necesare pentru prezidarea la 
Bruxelles a reuniunilor ministeria-
le, la nivel de ambasadori şi a peste 
150 de grupuri de lucru de la nive-
lul Consiliului. În acest format, se 
negociază 200 - 300 de dosare legis-
lative pe parcursul a peste 1.500 de 
întâlniri formale şi informale. 

 Principalele provocări la adresa 
statelor membre care dețin preşe-
dinţia Consiliului sunt reprezen-
tate de importanţa conturării de 
către statul care pregăteşte exer-
ciţiul preşedinţiei a unei viziuni 
politice proprii asupra evoluţiei 
proiectului european şi a politici-
lor sale, a unei capacităţi adminis-
trative corect dimensionate, bine 
echipate din punctul de vedere al 
competenţelor şi nivelului de ex-
pertiză şi, implicit, a unui sistem 
naţional performant de coordo-

nare interministerială în dome-
niul afacerilor europene.

Preşedinţiile Consiliului Uniu-
nii Europene din ultima perioa-
dă s-au derulat într-un context 
european și internațional com-
plex, tipologia situaţiilor care tre-
buie gestionate fiind, de regulă:

1) gestionarea agendei curente 
pentru dezvoltarea cadrului le-
gislativ;

2) gestionarea răspunsurilor la 
crizele curente/cunoscute (sis-
tem financiar, migraţie etc.);

3) gestionarea răspunsurilor la 
crize necunoscute, dificil predic-
tibile în acest moment.

Procesul de pregătire a exerci-
tării unei preşedinţii este unul la-
borios, de durată, şi necesită o 
analiză consistentă cu privire la 
implicaţiile pe care exercitarea 
acestei atribuții le antrenează la 
nivelul angajamentului politic în 
raport cu proiectul european, la 
nivelul administraţiei publice, 
sub aspectul dimensiunii, formă-
rii şi perfecţionării resurselor 
umane, al proiectării aspectelor 
logistice, al comunicării şi, res-
pectiv, al coordonării politice.

O preşedinţie performantă nece-
sită un efort convergent din partea 
întregii administraţii şi o mobiliza-
re pe diferite nivele de implicare a 
societăţii în ansamblu. 
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Gripa, ce este și cum o putem recunoaște

Factorii de risc sunt asemănători cu 
cei din virozele respiratorii simple și sunt 
reprezentați de: alergii, fumat, consum 
de alcool, afecţiuni ce perturbă sistemul 
imunitar, anumite categorii de persoa-
ne, precum copii și bătrânii, deshidrata-
rea, oboseala, colectivităţile și lipsa vac-
cinării. Transmiterea bolii se face relativ 
ușor, mai ales în colectivități, prin tuse 
sau strănut.

Simptomatologia gripei este asemă-
nătoare cu cea a răcelii banale, de mul-
te ori fiind foarte dificil de făcut diferen-
ţa. Tusea, strănutul, durerile în gât, na-
sul înfundat și rinoreea sunt prezente 
atât în gripă, cât și în răceala comună. 
Simptomele care pot ridica suspiciunea 

de gripă sunt reprezentate de durerile de 
cap, oboseală, durerile musculare și fe-
bră. La copii și la bătrâni pot apărea văr-
sături și diaree. 

Fiind de etiologie virală, antibiotera-
pia nu este indicată și trebuie păstrată 
doar pentru cazurile în care apar com-
plicaţii sau când prezenţa bacteriană este 
confirmată printr-un examen bacterio-
logic. Tratamentul indicat este cel simp-
tomatic și constă în: decongestionante 
nazale, mucolitice, antiinflamatoare ne-
steroidiene etc. Evoluția bolii în cazuri-
le ușoare până la moderate este de vin-
decare în aproximativ două săptămâni. 

Complicaţiile sunt asemănătoare cu 
cele de la răceala comună și constau în 

rinosinuzite, otite medii, faringite, amig-
dalite. Complicaţiile severe sunt repre-
zentate de pneumonie, miocardite și en-
cefalite. De asemenea, virusurile gripa-
le pot duce la răspunsuri inflamatorii im-
portante ale corpului, ajungând la sep-
sis. În cazul pacienţilor cu comorbidităţi 
asociate, precum diabet, boli cardiovas-
culare, astm etc., pot apărea exacerbări  
determinate de gripă.

În ceea ce privește profilaxia acestor 
afecțiuni, vaccinarea este cel mai impor-
tant mijloc de protecţie. În plus, evitarea 
pe cât posibil a persoanelor bolnave, mai 
ales în perioadele cu incidență crescută 
a gripei, evitarea colectivităţilor, spăla-
tul frecvent al mâinilor și îmbrăcămin-
tea adecvată temperaturilor de afară sunt 
doar câteva din acţiunile ce pot reduce 
riscul de îmbolnăvire. 

Gripa este o boală infecţioasă de ori-
gine virală, care poate afecta orice per-
soană, mai ales în sezonul rece. Nu exis-

tă un tratament pentru această afecțiune, 
opţiunile terapeutice fiind folosite pen-
tru ameliorarea simptomatologiei și aju-
tarea organismului să lupte împotriva 
bolii. Vaccinarea rămâne singură opțiu-
ne. Deși vindecarea bolii apare frecvent 
în aproximativ una-două săptămâni, tre-
buie avută în vedere diagnosticarea ra-
pidă a eventualelor complicaţii. 

Mihnea Condeescu
Medic Specialist ORL 

Gripa este o boală infecţioasă, de etiologie virală, cauzată de virusurile gripale, cel 
mai frecvent fiind incriminate cele din grupul Influenza. La fel ca răceala comună, 
gripa apare în sezonul rece, mai ales între lunile octombrie - mai, dar îmbolnăvirea 
se poate produce oricând. Deși cele mai multe cazuri de gripă se vindecă în două 
săptămâni, apariţia unor complicaţii, precum pneumonia, pot duce la deces.

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este exercitată pentru o pe-
rioadă de 6 luni, prin rotație, de fiecare stat membru. Prin definiție, 
președinția trebuie să fie neutră și imparțială pe perioada exercitării 
mandatului; prin urmare, ea nu poate favoriza propriile opțiuni de politici 
și nici pe cele ale unui alt stat membru. Ea are trei misiuni principale.

Priorităţi și obiective la președinţia Consiliului Uniunii Europene 

Șefa Europei 
pentru 6 luni

    

Se susţine, prin inter-
mediul principalelor surse 
de informare, că „Legea 
laptelui reprezintă un 
pas mare spre calitate şi 
eliminarea falsurilor”. A-
flat deocamdată în spatele 
uşii comisiei de speciali-
tate, pentru a fi dezbătut 
cum se cuvine, proiectul 
a adus oarece panică 
prin  tre procesatorii de 
falsuri, nemulţumire în-
tre producători şi linişte 
asociată cu nedumerire 
în rândul consumatorilor. 
Toate la un loc fiind rezul-
tatul unui act normativ ce 
se doreşte mai curând un 
promotor al birocratizării 
văcarilor şi oierilor, nu un 
catalog al regulilor şi - mai 
cu seamă - al sancţiunilor 
pentru eliminarea falsuri-
lor.

Din controalele efectu-
ate anul trecut, într-un in-
terval de două luni, Direcţia 
Generală Controale Anti-
fraudă şi Inspecţii din 
cadrul Ministerului Agricul-
turii a concluzionat că, din 
241 de unităţi controlate 
(cofetării, patiserii, hiper-
marketuri cu patiserii pro      -
prii, pizzerii, fast-food-uri, 
restaurante, unităţi For-
netti, depozite alimen-
tare), a rezultat că 162 
de unităţi (74%) informau 
eronat consumatorii, ofe-
rind produse ce conţineau 
grăsimi hidrogenate în 
locul produselor lactate 
prezentate clienţilor. 
Ca neregulă principală, 
s-a constatat prepara-
rea spre comercializare a 
produselor de patiserie şi 
cofetărie pentru care au 
fost utilizate, în procesul 

de fabricaţie, specialităţi 
pe bază de grăsimi hidro-
genate, fiind prezentate 
către consumatori ca 
având brânză proaspătă, 
unt, lapte sau caşcaval. 

Noi suntem de părere că 
rezultatele controalelor 
au devoalat un atac la 
bunăstarea fizică şi la bu-
zunarul consumatorului, 
mai cu seamă că au fost 
vizate pentru control nu-
mai Bucureştiul şi alte 
cinci municipii reşedinţă 
de judeţ (Cluj-Napoca, 
Iaşi, Braşov, Timişoara, 
Constanţa). Un ac în-
tr-un mare car cu fân urât 
mirositor.

La patru luni după con-
trol, Ministerul Agriculturii 
a lansat o Lege a laptelui 
şi a produselor lactate, 
prin care să reglementeze 
mai multe aspecte exis-
tente pe această piaţă. Se 
aştepta ca, după o cuge-
tare lungă, autorităţile să 
vină cu un proiect care 
să împace producătorii 
şi consumatorii, reuniţi în 
aceeaşi echipă, arătând 
un catastif cu sancţiuni 
dure procesatorilor fal-
sificatori. Proiectul de lege 
a fost pus la cale cu surle 
şi trâmbiţe, venind şi cu 
instaurarea unui catastif 
cât un capăt de ţară, nu-
mit „Registrul laptelui”, 
unde vor fi înscrişi toţi 
producătorii de lapte 
crud şi procesatorii pro-
duselor lactate destinate 
comercializării. Nimic însă 
despre lactatele folosite 
în procesul de producţie. 
Deci, o lege pentru văcari, 
ciobani, căprari şi brânza 
lor.  

consumatorului
InfecţiaInfecţia

Pe cine protejează 
Legea laptelui?

România 
a devenit 

pentru 
prima dată 

în istorie

tă un tratament pentru această afecțiune, 



05IANUARIE 2019   SOCIAL / ILFOV / GAZETA PANTELIMON 05

Pentru copii, 
cu dăruire sinceră

Iniţial, activitatea a început în 
parteneriat cu o biserică locală, 
dar între timp au fost încheiate 
parteneriate cu Direcţia de Asis-
tenţă Socială, cu primăria şi cu 
Şcoala gimnazială nr. 1 din Pan-
telimon.

Scopul existenţei Centrului 
Star of Hope este reprezentat de 
prevenirea abandonului şcolar 
şi familial, de susținere a fami-
liilor aflate în dificultate. Sunt, 
îndeosebi, copii de etnie romă 
împinşi afectuos să beneficieze, 
împreună cu familiile lor, de 
centru. Un alt obiectiv îl repre-
zintă dezvoltarea spiritului de 
viaţa independentă, care – în fa-
miliile aflate în dificultate – este 
mai puţin prezent, din cauza 
faptului că părinţii nu se ocupă 
foarte mult de acest aspect. Aici, 
copiii îşi fac temele, sunt îndru-
maţi spre jocuri educative, spre 
un comportament curat.

„Un lucru pe care ni-l dorim 
este incluziunea socială a copi-
ilor care sunt excluşi din comu-
nitate, din cauza situaţiei ma-
teriale sau a etniei. Mulţi din lo-
calitate spun că îşi trimit copi-
ii la after-school. Dar noi sun-
tem un centru de zi care inclu-
de o componentă de educaţie, 
însemnând efectuarea temelor, 
acoperirea unor goluri pe care 
copiii le înregistrează din punct 
de vedere educaţional, dezvol-
tarea gândirii logice. Ţinem 
foarte mult la activitatea de a 
dezvolta armonios un copil. De 
la partea psihică, la partea in-
terioară, vrem să vedem un 
comportament corect, fiindcă 
ştim că incluziunea socială nu 
poate sta departe de un com-
portament corect în societate. 
E motivul pentru care lucrăm 
şi pe partea comportamentală 
destul de mult. Dorim ca toți 

cei care vin aici, să înveţe să 
spună «Bună ziua» când merg 
pe stradă sau când intră într-un 
magazin, să se salute între ei ca 
prietenii, să aibă o relaţie de co-
legialitate cu ceilalţi copii din 
centru. Iniţial, am constatat că 
unii dintre ei aveau accente de 
violenţă şi am contribuit la re-
ducerea violenţei întâmpinate 
în zonă. Ne dorim să vedem că 
se pot integra mai uşor în soci-
etate şi atunci lucram pe diver-
se teme, în sensul ăsta. Grupul 
de educatori e compus din 
două doamne, care lucrează 
câte şase ore, dar ne dorim să 
ajungă la o normă întreagă, să 
fie tot mai mult implicate aici. 
Una este asistent social, iar cea-
laltă este psiholog de profesie”, 
declară managerul de proiect, 
Cătălina Buţincu.

Perete spre susţinerea 
financiară

O mare parte (80%) din bani 
vin de la Fundaţia Star of Hope 
din Suedia, care a făcut şi face 
eforturi de a strânge fonduri din 
Suedia şi Norvegia, astfel încât 
activitatea centrului să se deru-
leze în bune condiţii, la stan-

darde ridicate, iar copiii să se 
bucure de un mediu prietenos. 
Cealaltă parte, de 20%, este co-
lectată din comunitate şi din 
Bucureşti. Conducerea centru-
lui doreşte o relaţie deschisă cu 
comunitatea locală, pentru a 
trezi interesul celor din zonă 
pentru astfel de proiecte. 

„În ce priveşte sponsorii, am 
reuşit o colaborare cu Cora 
Pantelimon. Este al doilea an 
de colaborare. Au fost primii 
care ne-au creditat activitatea, 
crezând în noi, în proiectul nos-
tru, sprijinul venind pe partea 
educaţională: pe excursii, pen-
tru că noi nu avem buget nece-
sar să îi ducem în excursii. De 
exemplu, i-am dus la Muzeul 
Antipa, la Muzeul Satului. A fost 
benefic pentru ei să iasă din 
mediul lor, din strada lor, din 
acel loc îngust fără altă perspec-
tivă. Unii mi-au spus că nu au 
fost niciodată cu autocarul. 
Deci a fost o experienţă, ori-
cum, inedită. I-am mai dus şi 
cu metroul… ei aşteaptă astfel 
de evenimente; să iasă unde-
va. Am mai avut o contribuţie 
din partea firmei de cattering, 
care ne-a ajutat cu porţii supli-

mentare. Chiar dacă noi nu am 
fost în posibilitate de a plăti 
pentru tot efectivul pe care îl 
aveam, ei ne-au ajutat cu por-
ţii suplimentare, să nu fim ne-
voiţi să reducem numărul de 
copii. Am început cu mai mul-
ţi, dar a trebuit să reducem 
grupul din cauza bugetului. 
Vrem să revenim, să ne îndrep-
tăm din nou spre 30-35 de co-
pii, dar asta va însemna să 
avem şi personal full-time, nu 
doar pe jumătăţi de normă sau 
şase ore. Dacă găsim mai mul-
ţi susţinători în zonă, putem 
face mai mult decât ne-am 
propus iniţial”, subliniază Că-
tălina Buţincu. 

Dacă dăm puţin timpul îna-
poi, spre Târgul de Crăciun, ne 
putem aminti de un moment 
important pentru Centrul Star 
of Hope şi pentru comunitatea 
care a început să îi cunoască. 
Au apărut voluntari, alţii au mai 
adus hăinuţe, s-au făcut dona-
ţii, altcineva a spus că plăteşte 
un număr important de porţii 
de mâncare. A contat enorm de 
mult reacţia aceasta. Merită, 
însă. Sunt copii şi educatori mi-
nunaţi! 

În ultima zi a lunii mai 2016 a fost deschis Centrul de zi pentru co-
pii aflaţi în dificultate “Star of Hope Pantelimon”, astfel că pri-
ma zi în care s-au desfăşurat activităţi cu copiii a fost 1 Iunie, Zi-
ua Copilului. Coincidenţă ce pare a fi benefică pentru cei care 
îşi petrec o parte din zi aici: elevi şi educatori, deopotrivă. Sunt 
aproape 30 de elevi, îndeosebi de etnie romă, copii aflaţi în difi-
cultate materială şi afectivă.

Centrul de zi 
Star of Hope Pantelimon, 
dedicat unui grup mic, 
care adună suflete mari
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Școală după școală, în cele 
mai bune condiții

Anul școlar 2018/2019 a de-
butat cu o serie de proiecte pen-
tru școala noastră.

În luna noiembrie 2018 au fost 
lansate proiectele: „Lumea co-
piilor”, program școală după 
școală, „Viitorul sunt E.U.”, clu-
buri pentru copii și „Arta de a fi 
părinte - școala părinților”.

În cadrul proiectului „Lumea 
copiilor”, program SDS, sunt 
înscriși 65 de elevi, organizați în 
două grupe pentru învățământ 
gimnazial (clasele V și VI) și trei 
grupe învățământ primar (cla-
sele 0-IV).

Înscrierea copiilor s-a realizat 
pe baza cererii-tip, la secretari-
atul școlii, în perioada 22 octom-
brie-2 noiembrie 2018.

Scopul proiectului: formarea 
la elevi a competențelor de a 
învăța și a deprinderilor de a se 
adapta în colectivitate prin res-
pectarea dreptului la afirmare și 
dezvoltare personală, stimulând 
curiozitatea și atitudinea pozi-
tivă. În cadrul programului SDS, 
elevii derulează activități didac-
tice formale și nonformale, care 
cuprind: realizarea temelor și a 
sarcinilor de lucru, vizite la mu-

zee și case memoriale din Bu-
curești, aprofundarea cuno    știn-
    țelor, proiecte didactice, expe-
rimente. În fiecare zi elevii ser-
vesc o masă caldă, formată din 
două feluri de mâncare, desert 
și fructe. Programul SDS se 
desfășoară după orele de curs, 
atât la învățământul primar, cât 
și la gimnaziu.

Proiecte de succes pentru 
elevi talentați

În cadrul proiectului „Viitorul 
sunt E.U.” se derulează 11 clu-
buri pentru copii.

Scopul proiectului: dezvolta-
rea abilităților celor 132 de elevi 
din grupul-țintă prin desfă-
șurarea de activități educative 
organizate în ateliere/cluburi 
tehnico-științifice, artistice, cul-
turale.

Cluburile derulate în cadrul 
proiectului sunt:

- Clubul de „Artă 
meșteșugărească”, derulează 
activități de olărit, modelaj în 
lut, împletituri tradiționale, cu-
sături tradiționale;

- Clubul de „Artă plastică” 
promovează activități de pictu-
ră și serigrafie;

- Clubul de „Artă japoneză” 

desfășoară activități care impli-
că quilling, origami, ikebana;

- Clubul de „Sport”, cu 
activități de mișcare: fotbal, 
handbal și tenis de masă;

- Clubul de „Teatru”, care pro-
pune punerea în scenă a unor 
colaje și formarea unei trupe de 
teatru a școlii;

- Clubul „Fenomene chimi-
ce”, care implică aplicații și ex-
perimente practice pornind de 
la „Chimia în bucătărie”;

- Clubul „Biodiversitate” pro-
pune activități de microscopie 
și experimente;

- Clubul de „Muzică” are ca 
scop formarea unui grup vocal 
al școlii;

- Clubul de „Lectură pentru 
pitici” cultivă copiilor dorința de 
a citi;

- Clubul „Folclor românesc” 
promovează activități de dans 
și muzică populară;

- Club „TIC” are în vedere dez-
voltarea competențelor digita-
le la elevi.

Cluburile se desfășoară o sin-
gură dată pe săptămână. Elevii 
participanți primesc o gustare, 
iar materialele utilizate sunt 
achiziționate din bugetul pro-
iectului.

«Școala părinților»
Proiectul „Arta de a fi părinte” 

a fost conceput ca sustenabili-
tate a proiectului „Parteneriat 
pentru copilul meu – program 
educativ de sprijin pentru elevi 
cu risc de părăsire timpurie a 
şcolii şi părinţii acestora” 
POSDRU/91/2.2/S/ 62183, pe 
care școala noastră l-a imple-
mentat în perioada 2011-2013. 

În cel de-al cincilea an de imple-
mentare, „Arta de a fi părinte” a 
devenit un proiect deosebit de 
apreciat de părinți, pe care îl nu-
mim cu mândrie „Școala 
părinților”. Grupul-țintă este 
format din 10 părinți care parti-
cipă săptămânal la ședințele de 
consiliere cu psihologul școlii 
noastre, găsind soluții la proble-
mele pe care le întâmpinăm fi-
ecare dintre noi în calitate de 
părinți. La sfârșitul lunii, părinții 
primesc un pachet cu alimente 
de bază, suportat din bugetul 
proiectului.

Minte sănătoasă pentru 
elevi performanți

Proiectul „Minte sănătoasă în 
corp sănătos” susține directive-
le europene care încurajează 
consumul de legume și fructe în 
școli, însoțit de mișcare și 
activități sportive menite să con-
tribuie la dezvoltarea armoni-
oasă a copilului. Proiectul se im-
plementează din martie 2018 la 
învățământul primar. Cei 1.171 
de elevi din clasele 0-IV primesc 
în fiecare zi câte un suc natural 
de legume și fructe. În cadrul 
proiectului sunt derulate o se-
rie de activități nonformale și in-
formale, care au ca scop 
conștientizarea părinților și ele-

vilor în legătură cu mișcarea și 
alimentația sănătoasă.

Proiectul „Elevi performanți, 
elevi premiați” are ca scop mo-
tivarea elevilor cu rezultate de-
osebite la învățătură, la concur-
surile și olimpiadele școlare 
desfă   șurate în anul școlar 
2018/2019, prin programe 
atractive în cadrul taberelor gra-
tuite oferite de Primăria orașului 
Pantelimon.

Toate proiectele derulate în 
cadrul școlii noastre sunt 
finanțate de Consiliul Local 
Pantelimon, cu sprijinul dom-
nului primar Marian Ivan. Ele 
nu implică niciun fel de costuri 
din partea părinților.

Mai mult de jumătate dintre 
elevii școlii beneficiază de pro-
iectele derulate. Unele din ele 
au deja tradiție și ne mândrim 
cu acest lucru. Ele oferă elevilor 
alternative educaționale cu rol 
important în dezvoltarea perso-
nală.

Mulțumim, pe această cale, 
domnului primar Marian Ivan, 
care susține proiectele propuse 
de școală, sprijină și promovea-
ză educația de calitate. 

Prof. Doinița Cîntă-Bine
Responsabil proiecte-programe

Școala Gimnazială nr. 1 
Pantelimon

Școala și familia au rol esențial în educația copilului, care va de-
veni adultul de mâine. Câteodată ne simțim împovărați, alteori, 
descurajați, însă nu trebuie să uităm că fiecare copil este unic, cu 
dorințele și aspirațiile lui, cu ritmul și problemele lui de înțelegere. 
Să-i încurajăm, să-i sprijinim pentru a le da o șansă! Pornind de 
la sintagma „Fără educație, visurile rămân visuri!”, Școala Gim-
nazială nr. 1 Pantelimon, prin proiectele educaționale pe care le 
promovează, oferă copiilor programe de educație complemen-
tară, care cuprind activități didactice, corelate cu activități de 
susținere și de dezvoltare personală.

la școala din Pantelimon

Continuitate 
și performanță

«Educația este totdeauna un orizont, 
nu o destinație», Nicolae Iorga
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În cuvântul de deschidere, Ioan-
Aurel Pop a prezentat semnifica-
ţia sărbătorii din 15 ianuarie, data 
naşterii poetului Mihai Eminescu. 
Potrivit președintelui Academiei, 
„cultura aceasta s-a înfăptuit de-a 
lungul istoriei şi se înfăptuieşte şi 
acum, sub ochii noştri”, explicând 
faptul că înţelesul acestui dome-
niu este legat de sensurile istoriei.
Prin cultură, spre modernitate

Preşedintele României a spus 
în discursul său: „Atunci când vor-
bim despre cultura română, nu 
putem să nu ne referim la rolul 

său esențial în evoluția spre mo-
dernitate a țării noastre”. El a fă-
cut referire la operele unor mari 
români, precum George Enescu, 
Constantin Brâncuși, Eugene Io-
nesco, care „au demonstrat com-
patibilitatea dintre tradiție și mo-
dernitate şi stau mărturie îngemă-
nării culturii noastre cu spiritul 
european și cu valorile artistice 
internaționale”.

În cuvântul rostit cu acest pri-
lej, Patriarhul Daniel a evidenţiat 
faptul că „Biserica Ortodoxă Ro-
mână a avut o contribuție majo-

ră la formarea şi promovarea cul-
turii neamului românesc” şi a pre-
zentat punctual modalităţile prin 
care a fost realizat acest lucru. Pri-
mele tipografii de pe teritoriul ţă-
rii noastre au apărut „în incinta 
unor mănăstiri sau centre episco-
pale”, iar „primii meșteri tipografi 
au făcut parte din cler”. Ierarhi şi 
monahi au contribuit la dezvolta-
rea culturii naționale şi primele 
instituţii de învăţământ „au luat 
ființă în incinta mânăstirilor, apoi 
a bisericilor de mir”.

Din partea Academiei Române 
au susţinut prelegeri Eugen Simi-
on, preşedintele Secţiei de filolo-
gie şi literatură, şi vicepreşedinte-
le Răzvan Theodorescu.

Prezentat ca reprezentant al 
culturii române de peste Prut, aca-
demicianul Mihai Cimpoi a adus 

un omagiu poetului nostru naţi-
onal, în alocuţiunea intitulată 
„Eminescu şi Basarabia”, insis-
tând asupra „rolului esenţial pe 
care poezia acestuia l-a avut în 
păstrarea şi cultivarea limbii ro-
mâne şi a identităţii naţionale din-
colo de graniţele ţării”.

Manifestările academice au 
continuat cu un recital de poezie 
oferit de actorul Dorel Vişan şi cu 
un concert susţinut de Camerata 
Regală. Cei prezenţi la Ateneul Ro-
mân au putut admira expoziţia i-
nedită vernisată în foaierul Atene-
ului. Manuscrisul 2261, conținând 
„Legenda Luceafărului”, precum 
și ediția facsimilată „Manuscrise-
le Mihai Eminescu”, în 38 de vo-
lume, au fost expuse publicului, 
la 169 de ani de la naşterea mare-
lui poet. 

Ziua Culturii Naționale a fost celebrată marţi, 15 ianuarie, la Ateneul Român, în prezenţa Preaferi-
citului Părinte Patriarh Daniel şi a preşedintelui României Klaus Iohannis. Manifestările cultura-
le și academice din 15 ianuarie 2019 au avut loc cu ocazia celei de-a noua ediții a Zilei Culturii Naţio-
nale, aceasta fiind propusă de Academia Română în urmă cu 10 ani și consfințită legislativ de Par-
lamentul României prin Legea nr. 238/2010. Cu acest prilej, sesiunea festivă a Academiei Române 
a fost moderată de Ioan-Aurel Pop, preşedintele celui mai înalt for de cultură din România.

Eminescu, «întruparea cerului și pământului românesc» 
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160 de ani de la 
Unirea lui Cuza

Bucureștii, 
«Inima României»

Capitala se afla la Bucureşti şi 
avea un singur guvern şi o sin-
gură adunare. Oraşul era numit 
„Inima României” la acea peri-
oadă, adoptând din 1869 în he-
raldica sa vulturul şi zimbrul. Ar-
hivele statului s-au centralizat 
în Bucureşti. Poşta Română şi-a 
deschis sedii în întreaga ţară, fi-
ind înfiinţată şi o direcţie cen-
trală a poştelor. În domeniul sa-
nitar au fost, de asemenea, re-
forme de centralizare a institu-
ţiilor sanitare de pe cuprinsul 
României. Tot atunci au apărut 

şi primele comisii moderne de 
statistică şi evidență a populaţi-
ei, centralizându-se într-o bază 
comună de date toate informa-
ţiile cetăţeneşti.

De la secularizare la 
decretele domnești

După mandatele de prim-mi-
niştri ale lui Barbu Catargiu şi 
Crețulescu şi eşuarea lui Cuza în 
a-şi începe programul politic, se 
va forma un nou guvern, condus 
de Mihail Kogălniceanu, care va 
iniţia ca primă reformă seculari-
zarea averilor mănăstireşti (de-
cembrie 1863). Astfel, Biserica a 

devenit o instituţie de stat ca şi 
celelalte, fără vreun drept apar-
te. Asta însemna că o mare par-
te din proprietăţile funciare care 
aparţineau Bisericii au fost tre-
cute în proprietatea ţăranilor, 
mai exact a cincea parte din pă-
mântul ţării.

La 2 mai 1864, Cuza va dizolva 
Adunarea Legiuitoare şi va iniţia 
o nouă Constituţie şi o nouă lege 
electorală, în urma Convenţiei 
de la Paris, schimbările fiind sus-
ţinute de popor printr-un refe-
rendum. Se va crea Consiliul de 
Stat pentru pregătirea legilor in-
terne, legile fiind reprezentate de 
„decretele domneşti”. Puterea 
legislativă era deţinută de cele 
două Camere: Adunarea Electi-
vă şi Corpul Ponderator (Sena-
tul), fapt ce asigura trecerea de la 
sistemul parlamentar unicame-
ral la cel bicameral. În materie le-
gislativă, domnitorul putea să 
aibă iniţiativa actelor normative, 
elaborate de Consiliul de Stat. În 
aceste condiţii, Corpurile legiui-
toare aveau rolul de a le aproba, 
întărind puterea domnitorului.

Cine și în ce condiții 
putea vota

Legea electorală împărţea 

alegătorii în două categorii: ale-
gători direcţi şi alegători pri-
mari. Alegătorii direcţi erau toţi 
cei care ştiau carte, plăteau o 
contribuţie de cel puţin patru 
galbeni şi împliniseră vârsta de 
25 de ani. Alegătorii primari 
erau neştiutori de carte, dar 
plăteau o contribuţie stabilită 
pe categorii, de la 48 la 110 lei. 
Cei care nu aduceau nicio con-
tribuţie bănească erau excluşi 
de la vot. Tot în timpul lui Ale-
xandru Ioan Cuza se concepe 
un Cod Penal şi unul Civil, după 
modelul napoleonian francez.

Prin „legea instrucţiunii pu-
blice” de la 1864, se proclama 
obligativitatea şi gratuitatea în-
văţământului primar. Atunci 
s-au stabilit trei grade de învă-
ţământ: primar, secundar şi su-
perior. Învăţământul primar 
era de patru ani, cel secundar, 
de şapte ani, iar cel superior sau 
universitar, de trei ani.

Crearea Universităților 
și a Armatei

Prima universitate din ţară ia 
naştere în 1860, la Iaşi şi va pur-
ta numele domnitorului. A 
doua va fi cea din Bucureşti, din 
1864. Tot la Bucureşti va fi înfi-

inţată şi Şcoala Naţională de 
Arte Frumoase, sub conduce-
rea lui Theodor Aman. De ase-
menea, va fi inaugurată o şcoa-
lă de medicină veterinară. Se va 
înfiinţa şi Şcoala Superioară de 
Ştiinţe, şi Şcoala Superioară de 
Litere, punându-se bazele Uni-
versităţii de Stat din Bucureşti. 
Prin ajutorul acestor noi insti-
tuţii de învăţământ, se va trece 
de la ortografia chirilică la cea 
latină.

În timpul lui Cuza va lua fiin-
ţă, în mod oficial, Armata Naţi-
onală Română. Aceasta avea or-
dinul şi menirea să apere inte-
gritatea statului de orice atac 
străin. Concentrarea unităţilor 
militare avea loc în tabăra de la 
Floreşti. Tot atunci s-a înfiinţat 
şi Ministerul de Război, și Arse-
nalul Armatei şi s-au pus baze-
le învăţământului militar. Cuza 
a înfiinţat Garda Naţională, 
aflată sub comanda sa.

 Tot atunci a început şi con-
strucţia de căi ferate, prima rută 
fiind București-Giurgiu. Prin 
această serie de reforme naţio-
nale, s-au pus bazele înfiinţării 
statului naţional român mo-
dern. 

După alegerea colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Mol-
dovei (5 ianuarie 1859) şi al Valahiei (24 ianuarie 1859), Principa-
tele Române, noul stat creat atunci, au militat pentru recunoaş-
terea graniţelor şi statalităţii lor, lucru ce se întâmpla în 1861, 
când capătă numele de România. Acest nou stat a fost recunos-
cut de Marile Puteri, prin protecţia directă a lui Napoleon 
al III-lea al Franţei. Imperiul Otoman şi Austria înaintaseră pro-
teste vehemente, sub pretextul încălcării Convenţiei de la Pa-
ris, Austria aflându-se în război cu Franţa. Evident, protestul a 
rămas fără urmări negative pentru Principate. Cuza a fost ales 
domn datorită faptului că nu poseda ambiţii personale şi era de 
partea unioniştilor. Turcii ofereau şi ei o oarecare recunoaşte-
re, printr-un „firman” pe care Cuza îl numi „act” şi care preve-
dea o unire pe perioada viageră a domniei lui.



GAZETA PANTELIMON / ILFOV / SPORT  IANUARIE 201908

Dobrin și Piți Varga, coechipierii pe care i-a stimat cel mai mult. «Gâscanul» - fenomenul fotbalistic
Haralambie Iftimie își aduce aminte printre 
lacrimi, dar cu bucurie de foștii săi colegi de 
echipă, care, din păcate, ne-au părăsit. 
Marele atacant al „câinilor” Piți Varga a fost 
unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, alături 
de care nu-și mai aduce aminte câte meciuri a 
jucat și câte chefuri au făcut împreună.
„A fost mare Varga. Mare ca fotbalist și ca pri-
eten. Ne înțelegeam perfect în teren. Nu știu 
câte meciuri am jucat împreună, așa cum nu-
mi aduc aminte nici câte petreceri am făcut. A 
murit, săracul, cum a trăit. Boem. Neînțeles. 
Păcat de el”, își amintește Haralambie.

După ce a plecat de la Dinamo, pe la sfârșitul 
anilor ’60, Haralambie Iftimie s-a retras din 
fotbal tot la o echipă cu nume: F.C. Argeș.
La Pitești, a avut șansa să primească pase de 
geniu pentru a le transforma în goluri de la ni-
meni altul decât de la Nicolae Dobrin.
Despre „Gâscanul” nea Haralambie nu-și 
găsește cuvintele.
„Ce să vă zic de Gicu Dobrin. Un zeu al min-
gii. Nimeni nu-l poate egala. A fost geniu. El 
nu lovea mingea, o mângâia. Sunt mândru că 
l-am avut coechipier”, spune bătrânul fotbal-
ist.

IANUARIE 2019

LEGENDA 
din Pantelimon

La cei 84 de ani ai săi, omul 
care a scris istorie pentru Di-
namo ne povestește că a înce-
put fotbalul la el acasă, la 
Buhuși. 

„Eram tânăr, 15, 16 ani. Ju-
cam la Buhuși, la echipa din 
localitate. Echipele mari din 
România, Dinamo, Steaua, Ra-
pid, dar și altele aveau oameni 
care se duceau prin țară să gă-
sească fotbaliști care puteau fi 
recrutați pentru a juca la ele. 
Pe mine m-au luat la Dinamo. 
A fost o mare bucurie. De fapt 
nu bucurie, ci realizare. Am în-
ceput să joc fotbal adevărat. 
Am văzut ce înseamnă echipa, 
colegii, antrenorul, condițiile. 
Ce să mai zic, a fost extraordi-
nar”, ne po vestește fostul ata-
cant dinamovist.

Performanță unică
în istoria dinamoviștilor

Am făcut o mică incursiune 
în vestiarul dinamovist al ani-
lor ’60. 

Datcu, Iuliu Uţu, Dumitru 
Ivan, I. Nunweiller, Popa, Ale-
xandru, Constantinescu, L. 
Nunweiller, Panait, Ştefan, An-
ghel, David Constantin, Dumi-
trescu, Haralambie Iftimie, 
Ene, Frăţilă, Pîrcălab, Stoe-
nescu, Ţîrcovnicu, Unguroiu, 
Varga.

Acesta era lotul lui Dinamo 
Bucureşti în sezonul 1961-
1962, moment în care începea 
dominaţia de patru ani conse-
cutivi a celor care aveau să fie 
porecliţi, chiar în acea perioa-
dă, „câinii roşii”. Au fost de pa-
tru ori consecutiv campioni cu 
Dinamo. O performanţă uni-
că în istoria de 64 de ani a clu-
bului şi un mic „amănunt” pe 
care niciun jucător din Ştefan 
cel Mare nu şi l-a putut putut 
trece vreodată în palmares. 

A jucat pe toate 
continentele

Transferul la Dinamo i-a 
adus, pe lângă satisfacția 

sportivă, împlinirea ca fotba-
list și o mulțumire sufleteas-
că veteranului atacant al „câi-
nilor roșii”.

Haralambie a avut posibili-
tatea și șansa, zice el, să vadă 
aproape toată lumea.

„În America, am avut un 
turneu de o lună la New York. 
A fost o revelație pentru noi, 
care eram veniți din România, 
care știți cum era. Acolo am 
câștigat cam toate meciurile. 
Nu prea erau meseriași ame-
ricanii pe vremea aia la fotbal. 
După America, am plecat în 
Brazilia lui Pele. A fost destul 
de greu acolo. Brazilienii erau 
ași în fotbal. Nu ne-am făcut 
de râs totuși. Am fost 
apreciați”, își amintește Ha-

ralambie, uitându-se cu regret 
și totuși cu satisfacție la foto-
grafiile din cutia ținută cu 
multă grijă de soție.

„Le țin ascunse. Ne-a fost 
spartă casa și hoții ne-au luat 
albumele, tablourile, cupele, 
diplomele. Aproape tot. Acum 
le scot doar la evenimente sau 
când vrea el să-și mai aducă 
aminte de acele vremuri”, ne 
spune soția, care i-a fost ală-
turi în toți acești ani și care a 
trăit împreună de mare fotba-
list fiecare fază din meciurile 
jucate de acesta.

Regretă enorm 
că nu mai avem 
performanță în fotbal

După ce a suferit, în urmă 
cu câțiva ani, o intervenție 
chirurgicală, nea Haralambie 
nu mai merge la meciurile lui 
Dinamo pe stadion, dar se 
uită la tot ce prinde la televi-
zor.

„De la o vreme, de câțiva ani 
chiar, îmi vine să nu mai des-
chid televizorul. Nu mai avem 
fotbal. Nu că nu ar fi copii 
talentați. Am antrenat și eu și 
știu că sunt. Problema e a pa-
tronilor, care nu investesc în 
tineri și-n antrenori buni. Pa-
tronii văd bani, bani și bani în 
fotbal. Cum mișcă un copil, 
cum îl vând. Nu apucă să se 
facă fotbalist. Mare păcat că 
s-a ajuns aici”, spune oftând 
Haralambie Iftimie. 

Haralambie 
Iftimie, omul 

care a scris 
istorie pentru 
«câinii roșii»

Puțini dintre cei care locuiesc în Pantelimon știu că în orașul 
nostru trăiește una dintre cele mai mari glorii ale „câinilor 
roșii” din Ștefan cel Mare. Plecat din zgomotul Bucureștiului, Ha-
ralambie Iftimie, unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lui Dina-
mo București, și-a găsit liniștea în Pantelimon. 

performanță în fotbal Haralambie Iftimie. apreciați”, își amintește Ha- performanță în fotbalperformanță în fotbal

Haralambie Iftimie 
(medalion), alături 

de Ienei și Panait 

La FC Argeș a fost coechipier 
cu Nicolae Dobrin (medalion)


