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În cadrul proiectului Suprastructură- 
Proiectare şi Execuție Lucrări de Reabilitare în 
Sistemul Rutier, pentru prima dată în istoria 
localităţii vor fi asfaltate un număr 
impresionant de 41 de străzi

Crăciun Fericit și 
La Mulți Ani! 

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului 
să vă aducă multă sănătate și împliniri, iar 
Noul An să îl începeți cu gânduri bune și 
încredere! Îmi doresc ca Sfintele Sărbători să 
fie pentru fiecare familie din Afumați un prilej 
de bucurie și momente frumoase și să avem 
împreună un an mai bun și mai prosper în 
2012. Crăciun Fericit și La Mulți Ani! 

Primar Gabriel Dumănică

În 2012 Afumaţi 
va fi un mare 
șantier

În 2012 Afumaţi 
va fi un mare 
șantier



Comuna Afumaţi este un adevărat şantier. Pe zeci de străzi din 
localitate este în plină desfăşurare cel mai mare proiect de dezvoltare 
urbană, cu lucrări extinse de canalizare, extindere a reţelei de 
alimentare cu apă și la final asfaltare.

Proiecte istorice pentru Afumaţi

Aceste investiţii reprezintă cea mai şi se vor desfăşura pe toată durata 
mare lucrare de infrastructură anului 2012, iar beneficiile pentru 
realizată vreodată în Afumaţi şi locuitori sunt enorme. Demararea 
urmează planul de priorităţi al acestei serii de proiecte este încă o 
Primăriei Afumaţi pentru dezvoltarea dovadă a promisiunilor onorate de 
localităţii şi pentru a asigura către Primarul Gabriel Dumănică, în 
afumăţenilor toate condiţiile drumul său de a transforma comuna 
necesare pentru un  nivel de trai Afumaţi într-o localitate europeană.
modern. Lucrările au început în forţă 

Alimentare cu apă 
21 de străzi din Cartierul Deal, a fost finalizată 
Tineretului au intrat în mega- alimentarea cu apă, un 
proiectul de extindere a proiect de maximă 
reţelei de alimentare cu apă. importanţă pentru afumăţenii 
În cadrul proiectului din zonă. Străzile care au 
Proiectare şi Execuţie Lucrări beneficiat de acest proiect 
de Canalizare şi Execuţie sunt:
Alimentare cu Apă,  în 
Cartierul Tinererului, zona 

- Al. Vlahuţă                    - I. Creangă
- M. Eliade                                -   G   .   C  o   ş  b  u  c
- Crinului - V. Alecsandri
- Iasomiei - Izlazului
- Albăstrelelor - Speranţei
- N. Stănescu - Trandafirului
- M. Eminescu - Radu de la Afumaţi
- Macului
- I. Slavici
- M. Sadoveanu
- Zambilei
- Intrarea Izlazului
- I. L. Caragiale
- T. Arghezi

Canalizare cu 
racorduri la limita
de propietate
Sub umbrela aceluiaşi proiect, realizat aceste racorduri pentru a 
Proiectare şi Execuţie Lucrări de reduce costurile de racordare 
Canalizare şi Execuţie Alimentare cu pentru cetățeni.După finalizarea 
Apă , în Afumaţi au fost demarate acestor lucrări, vor urma lucrări pe 
lucrările la reţeaua de canalizare pe străzile de pe  partea stângă, străzi 
26 de străzi, unele dintre ele fiind adiacente Șoselei Ștefănești 
deja finalizate, cu racorduri realizate (Dj100).  Iată care sunt străzile 
la limita de proprietate. Primăria a incluse în acest proiect:

- Moldovei (finalizată) - Frasinului
- Moineşti (finalizată) - Murelor (finalizată)
- Morii (finalizată) - Stejarului
- Garoafelor (finalizată - Pinului
parţial) - Sf. Gheorghe
- Baku (finalizată) - Teiului
- Intrarea Garoafelor - Mircea Vodă
- Alunului(finalizată) - Sf. Dumitru
- Intrarea Alunului - Revoluţiei
- Plopului - Ştefan cel Mare (parţial)
- Fagului (finalizată) - Binelui (finalizată)
- Salcâmului - Inului (finalizată)
-Prel. Salcâmului - Imaşului (finalizată)
- Caisului (finalizată)
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Mega- Asfaltare 
În cadrul proiectului Suprastructură- Proiectare şi Execuție Lucrări de 
Reabilitare în Sistemul Rutier, pentru prima dată în istoria localităţii vor 
fi asfaltate un număr impresionant de 41 de străzi:
- Prelungirea Salcâmului - Teiului - Leordeni - Plopului
- Pinului - Negropontes - Belşugului - Salcâmului
- Sf. Gheorghe - Şcolii (zona cimitir) - Lotrului - Mihai Eminescu
- Stejarului - Motrului (1/2) - Dacia - Crinului
- Murelor - Bumbeşti - Mircea Vodă - Trandafirului
- Intrarea Alunului - Fermei - Fagului - Iasomiei
- Sf. Dumitru - Câmpina - Imașului - Izlazului
- Decebal - Merilor - Inului - Macului
- Dimitrie Cantemir - Bistriţei - Binelui
- Radu de la Afumaţi - Maramureş - Frasinului
- Nichita Stănescu - Mărăşti - Livezilor
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Un cetățean model,
o nouă stradă pentru afumățeni

Dociu Ion, un locuitor de pe pus capăt astfel proceselor nu putea fi folosită până unul mai bun și mai 
Strada Petrăchioaia, a îndelungate și s-a reușit acum, devine o stradă eficient. Decizia lui Dociu 
devenit un cetățean model deschiderea drumului care importantă pentru Ion poate fi considerată un 
după ce, în urma face legătura cu Strada facilitarea traficului, exemplu din punct de 
demersurilor Primarul Petrăchioaia și permite permițând dezvoltarea vedere civic, prin alegerea 
Gabriel Dumănică, a căzut accesul spre Gospodăria de întregii zone. Afumățenii unei căi amiabile în locul 
de acord cu Dociu Ion și a Apă din Strada Revoluției și vor parcurge astfel o proceselor dificile, pentru 
ajuns la o înțelegere în ce spre DN2, până la Grădinița distanță mai mică între folosul comunității din 
privește terenul destinat cu Program Prelungit. punctele importante din Afumați. 
acum circulației publice. S-a Acea bucată de drum, care această zonă , traseul fiind 

O nouă stradă a fost inaugurată în Afumați, grație afumățeanului 
Dociu Ion, care a ales să acționeze în spirit civic, 
în beneficiul comunității locale. 



Afumăţenii pot beneficia acum de trotuare moderne 
amenajate pe strada Petrăchioaia. Lucrările au fost 
finalizate, iar rezultatul îl reprezintă 900 de metri de 
trotuare care au facilitat enorm accesul şi circulaţia 
pietonală. De asemenea, a fost realizată amenajarea cu 
borduri a alveolelor de la breteaua de centură. Aici erau 
înainte boscheţi înalţi cât o casă, însă după încheierea 
lucrărilor, acest spaţiu a devenit unul aerisit şi util. Cu atât 
mai mult, această realizare este importantă pentru 
imaginea localităţii, având în vedere amplasarea sa la 
intrarea sau ieşirea din Afumaţi. 

Recent au fost montate în Afumaţi mai multe 
transformatoare electrice menite să eficientizeze şi să 
modernizeze alimentarea cu energie electrică în 
localitate. Acestea au fost montate pe strada Mihai 
Eminescu din Cartierul Tineretului şi pe străzile Fagului şi 
Murelor – puncte importante în care era necesară 
această intervenţie. Iar la aceste lucrări se adaugă 
modernizarea transformatorului de la Monumentul 
Eroilor din Parcul Central. 

Pe Şos. Ştefăneştiși pe Str. Doamna Stanca a fost realizată 
o investiţie importantă pentru extinderea reţelei 
electrice. Astfel, locuitorii din zonă se pot bucura de o 
reţea modernizată şi nu vor mai avea probleme în ceea ce 
priveşte alimentarea cu energie electrică. Acest proiect a 
avut un impact pozitiv asupra afumăţenilor, proiectele de 
acest fel fiind o prioritate pentru Primăria Afumaţi. 
Lucrările au fost finanțate din bugetul local al Primăriei.
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Lucrări de amenajare

Reţea electrică extinsă

Ştiri pe scurt

Aşa DA!
Strada de poveste

Transformatoare noi

Strada Mihai Bravu poate intra în nuanţele toamnei sau încărcaţi 
topuri la capitolul frumuseţe de zăpadă, copacii de pe 
naturală. Este strada cu cei mai Str.Mihai Bravu sunt întotdeauna 
mulţi copaci din Afumaţi, iar admiraţi de trecători şi sunt un 
acest cadru te invită la plimbare exemplu pentru conservarea 
indiferent de anotimp. Fie ca naturii şi îngrijirea vegetaţiei în 
sunt plini de flori, coloraţi în Afumaţi.

Șos ȘtefanestiStr. Doamna Stanca

 Șos Petrachioaia cu trotuare Alveola breteaua de centura
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Un nou an şcolar
Sute de copii din Afumaţi au început anul scolar,
 un an plin de proiecte interesante şi planuri de 
dezvoltare educaţională.

Cum a fost acest nou început de an şi câţi copii 
s-au înscris în instituţiile de învăţământ afumăţene?

Ce obiective aveţi pentru acest nou an? 

Noul an şcolar a început cu bucurie obiective. În acest an vor funcţiona Constatăm cu bucurie că în acest 306  elevi, iar deviza noastră la 
şi speranţă, dar şi cu incertitudini. 5 grupe de preşcolari la program an s-au înscris mulţi elevi sosiţi din acest început de an este că ne 
Fiecare început de an şcolar normal şi 3 grupe de preşcolari la Bucureşti, semn că, treptat, dispare dorim ca şcoala din Afumaţi să fie o 
generează trăiri de neuitat pentru program prelungit, în total fiind 200 prejudecata referitoare la calitatea şcoală performantă, care 
elevi, pentru părinţi, pentru dascăli, de preşcolari. La ciclul primar sunt şcolii din mediul rural. La ciclul pregăteşte elevii pentru viaţă.
cu gândul la noi proiecte şi noi 12 clase cu un număr de 294 elevi. gimnazial vor  funcţiona 12 clase cu 

Anul şcolar a debutat cu finalizarea afumăţeni. Am stat de vorbă cu 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii B şi cu doamna Izabela Pena, Directorul 
inaugurarea terenurilor sintetice la Şcolii din Afumaţi, despre planurile 
Şcola C- două proiecte importante de sale pentru acest  nou an şcolar.
care beneficiază acum elevii 

Școala C
Școala B

Teren sintetic cu nocturna Școala C

În primul rând, pentru anul şcolar şcolii”, ”Play energy”, ”Dezvoltarea educaţie”, precum şi continuarea didactice calificate şi îmi doresc şi 
2011/2012, dorim să ne continuăm sistemului naţional de parteneriatului educaţional cu încurajez înscrierea colegilor la 
proiectele demarate în anul management şi asigurarea calităţii Şcoala gen.Varsag, din Harghita. grade didactice şi la cursuri de 
precedent: ”Prevenirea şi în învăţământul preuniversitar”, Anul acesta am reuşit să fac o perfecţionare.
corectarea părăsirii timpurii a ”Dezvoltarea resurselor umane în echipă formată din 95% cadre 

Care sunt provocările cu care va confruntaţi ca director  al şcolii şi ce strategie aveţi pentru a le depăşi?

Printre provocările noului an şcolar care presupune ca o săptămână din Consiliului Local Afumaţi, din anul ce profesorii care vor fi angajaţi 
se numără evaluarea elevilor, care luna aprilie să fie dedicată şcolar 2011/2012 există catalogul direct de şcoli vor fi doar titularii 
deja s-a desfăşurat în prima etapă. activităţilor de educaţie non- virtual. Astfel, fiecare părinte poate şcolii. Astfel, posturile vacante se 
Elevii vor fi monitorizaţi mult mai formală. Această iniţiativă apare ca monitoriza situaţia copilului său. vor ocupa prin concurs organizat în 
activ prin aceste teste. Din păcate, o necesitate de a face şcoala cât Prin descentralizare, examenele de şcoală, iar la nivelul şcolii noastre 
primele rezultate au fost deosebit mai atractivă pentru elevi. Un mare titularizare şi suplinire vor fi deja am experimentat un astfel de 
de slabe, ceea ce denotă accent se pune şi pe reducerea gestionate la nivelul şcolii. concurs de suplinire.
dezinteresul mare al elevilor faţă absenteismului, în vederea Profesorii care au intrat pe baza 
de educaţie. O altă noutate o reducerii abandonului şcolar. În unui examen rămân titulari ai 
reprezintă proiectul ”Şcoala altfel” acest sens, prin bunăvoinţa sistemului de învăţământ, în timp 

Doamna Izabela Pena, 
Directorul Şcolii din Afumaţi
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Cât de importantă este relaţia cu părinţii şi cum consolidaţi această relaţie?
Toată lumea trebuie să înţeleagă că şcoală şi familie este unul dintre meu ca director este de a crea un problemelor curente ale şcolii. 
educaţia copiilor este scopul comun instrumentele cele mai importante. spectru cât mai larg de oportunităţi Părinţii sunt implicaţi în luarea 
al familiei şi al şcolii, care poate fi Aici am avut întotdeauna sprijinul de antrenare a părinţilor în deciziilor referitoare la activităţile 
realizat eficient doar printr-o relaţie necondiţionat al domnului Primar şi activităţile şcolii. Chiar şi din şcolare şi extracurriculare şi chiar 
de parteneriat. Acest parteneriat al doamnei secretare. Parteneriatul Consiliul de Administraţie fac parte participă la buna desfăşurare a 
este un vector al educării continue şcoală-comunitate-părinţi doi părinţi, iar preşedintele activităţilor sportive (karate, fotbal, 
a elevilor, părinţilor şi cadrelor funcţionează destul de bine la părinţilor este chemat adesea la handbal), sociale şi culturale 
didactice, iar comunicarea dintre nivelul comunităţii noastre. Scopul şcoală pentru discutarea (serbări, concursuri).

Ce evenimente şcolare pregătiţi anul acesta?
În primul rând, vom continua Vom continua pregătirea elevilor alarmantă a cazurilor de violenţă evenimentele istorice importante 
proiectele demarate în 2010/2011 pentru participarea la Olimpiadele din mediul şcolar, vom elabora un (1 decembrie, 24 ianuarie, Ziua 
şi vom pune accent pe 3 axe şcolare şi la Evaluarea Naţională, iar calendar de prevenire a agresivităţii Eroilor), pentru a sublinia 
principale: Reducerea si cu sprijinul şi bunăvoinţa Primăriei în mediul şcolar şi vom încerca să necesitatea cunoaşterii istoriei şi 
monitorizarea absenteismului, Afumaţi, se va continua frumosul creem cât mai multe programe vom continua sărbătorirea 
Evaluarea obiectivă pornind de la obicei de a fi premiaţi elevii pentru elevi prin care şcoala să Craciunului, Mărţișorului, 8 Martie, 
testele predictive şi Formarea performanţi şi şeful de promoţie. devină un mediu mai atractiv şi mai Ziua Francofoniei şi Ziua Şcolii, ziua 
competenţelor de comunicare.  Având în vedere creşterea plăcut. Totodată, vom sărbători porţilor deschise - pe 9 mai.
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CS Afumaţi adună victorii în Liga a III-a
Intrarea în Liga a III-a este dovada performanţei echipei de fotbal CS Afumaţi, care a 
reuşit, într-un timp foarte scurt, să evolueze și să avanseze în clasamente.

       Grupele 1997-1998-1999
Niţă Cosmin Tone Eduard
Petre Marius Graure Paul 
Serdar Gabriel Alexandru Robert
Isac Cosmin Obrisca Gabriel
Marcu Iustin Ioniţă Marius
Cencu Robert Oana Mădălin
Mitrache Florin Simion Mădălin
Chiriţă Mircea Frant Andrei
Malik Mohammed Constantin Giovani
Iordan Ionuţ Degeratu Cristian
Coman Gabriel Pana Răzvan
Ionascu Mihai Vasile Daniel

    Grupa 2000-2001
Scurtu Alexandru Viorel Buga Antonio Cristian
Neacşu Radu Cristian Peiciu Ionuţ
Vasilescu Mihai Alin Scheu Andrei Marian
Chiurciu Costin Popescu Andrei Petruţ
Pana Valentin Enciu Marius
Enache Ştefan Ştefan Dumitru Marius
Nedelciu Codruţ Pena Marius Gabriel
Minciu Valentin Dinu Florin Bogdan
Mutii Valentin Chirilă Cosmin
Stoica Andrei Iordan Alexandru Ionuţ
Gheorghe Valentin Bădilă Alin Ionuţ 
Anghel Dragoş Dociu Alexandru
Saulea Cristian Bunea Ionuţ Florin
Gheorghe Viorel Letea Alin Mihăiţă
Toma Alexandru Iusein Vasile
Mihaiu Ionuţ Mindu Laurenţiu
Tudor Mihai Simion Andrei
Ruse George Ştefan Puşcaşu Denis Paul
Bunea Ionuţ Răducan Alexandru
Bădilă Ionuţ Sandu Dorinel Gabriel
Popescu Ion

Trecerea de la Liga Judeţeană turului. evolua. Situată pe Şos. fideli care însoţesc jucătorii la 
Ilfov la Liga a III-a a însemnat un  La acest succes contribuie pe Petrăchioaia nr.82, Baza meciurile în deplasare şi peste 
mare pas înainte pentru echipa de o parte, profesionalismul Sportivă a comunei se află în 500 de spectatori la meciurile 
CS Afumaţi, dar şi o mare antrenorului Vasile Neagu şi a top 5 al celor mai bune locaţii disputate acasă. 
provocare, având în vedere conducerii tehnice, dorinţa sportive din judeţul Ilfov, din Şi pentru că marile echipe de 
faptul că meciurile sunt mult sportivilor de a se afirma, punct de vedere al dotărilor, fotbal au întotdeauna lângă ele 
mai dificile în Liga a III-a, unde potenţialul şi implicarea lor, iar gazonului şi al instalaţiilor. şi echipe de copii care să le 
importantă este câştigarea pe de altă parte, susţinerea Iar la acest nivel atât de ridicat urmeze exemplul, odată cu 
punctelor chiar şi cu scoruri la permanentă oferită de Primarul s-a ajuns într-un timp foarte promovarea în Liga a III-a a 
limită, pe când în Liga Judeţeană Gabriel Dumănică, care a creat scurt- în numai doi ani, sportul echipei CS Afumaţi, a fost 
echipa era obişnuită să câştige condiţiile necesare pentru a se afumăţean a fost propulsat în obligatorie formarea a 2-3 
cu scoruri de 15-0, 11-0 sau obţine cu adevărat performanţe top, trecând de la absenţa din echipe de copii cu vârste 
chiar 19-0. Cu toate acestea, în acest sport.  Rezultatele peisajul sportiv românesc la o cuprinse între 11 şi 13 ani. 
echipa CS Afumaţi- o echipă nou echipei CS Afumaţi se datorează prezenţă activă pe harta Astfel, în prezent, peste 40 de 
promovată pe scena fotbalului, şi climatului de ordine şi linişte, Federaţiei Române de Fotbal, copii se antrenează pe 
a depăşit aşteptările în acest jucătorii concentrându-se condusă de Mircea Sandu. Iar terenurile sintetice ale Primăriei 
campionat obţinând 9 victorii, 3 exclusiv pe antrenamente, iar performanţa atrage şi Afumaţi. Iată membrii lotului de 
egaluri și doar 2 înfrângeri și Baza Sportivă Afumaţi le oferă susţinători astfel că echipa CS copii ai CS Afumaţi:
clasându-se pe locul II la finaul cel mai potrivit cadru pentru a Afumaţi are peste 100 de fani 
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INTERVIU
Un  nou început în fotbalul afumăţean

fotbalist, cu evoluţii importante la 
cluburile Danubiana Bucureşti, 
Astra Ploieşti, Electromangnetica 
Bucureşti, Intergaz Bucureşti şi 
Juventus Bucureşti, dar şi cu 8 ani 
de antrenoriat şi cu licenţa A care 
îi permite să antreneze pentru 
Liga I. Este vorba despre Vasile 
Neagu, antrenorul principal al 
echipei CS Afumaţi, omul care are 

A început să joace fotbal la 14 ani, grijă ca fotbaliştii afumăţeni să fie 
la clubul Dinamo. Acum se poate mereu în formă şi în top. 
mândri cu 19 de carieră ca 

Cum a fost experienţa dumneavoastră alături de 
echipa CS Afumaţi până în prezent? 
Mă bucur că fac parte şi totodată că şi profesionalism în ceea ce fac. având în vedere faptul că acest an familie. Sper în continuare să putem 
pot contribui la acest  proiect pe care Alături de mine, din staff-ul tehnic competiţional este unul mai dur realiza mult mai multe obiective 
Domnul Primar Gabriel Dumănică a mai fac parte Vaida Cristian, antrenor deoarece, în urma deciziei împreună, deoarece potenţial există 
dorit să-l realizeze pentru secund, un om pe care mă pot baza Comitetului Executiv al FRF- din plin.
comunitatea din Afumaţi, acela de a în orice moment atât în ce priveşte campionatul 2012-2013 va avea în Ce mesaj le transmiteţi 
avea fotbal la un nivel profesionist. colaborarea, dar şi iniţiativa şi munca componenţă doar 4 serii în Liga a III- susţinătorilor afumăţeni?
Ca în orice domeniu, începutul nu a în teren şi Righel Constantin, a din 6 serii actualmente. Pe lângă Fanilor şi spectatorilor le mulţumesc 

în numele întregii echipe pentru fost uşor, dar prin eforturi şi alături maseorul echipei, o persoană care aceasta, ne-am propus formarea 
susţinerea lor care este foarte de câţiva oameni ambiţioşi, precum  aduce mult sprijin atât pentru unei echipe care să poată oferi 
improtantă pentru evoluţia echipei. Directorul Neagu Daniel şi refacerea jucătorilor după efort, dar publicului afumăţean un spectacol 
Cred că suporterii au fost la organizatorul Niţă Vasilică, am reuşit şi pe linie medicală. Şi, bineînţeles, fotbalistic şi, de ce nu, promovarea 
meciurile noastre  ca un al 12-lea să punem acest proiect pe roate. lotul de jucători CS Afumaţi, format în Liga a II-a.
jucător în teren, atât de mult a Dacă la capitolul infrastructură, din: Mihalcea Narcis, Ion Marius, Care sunt ingredientele care au adus 
însemnat sprijinul lor. Suntem cu Domnul Primar a avut grijă să nu ne Celnicu George,Vincene Toma, Marin succesul acestei echipe şi rezultate 
adevărat o echipă, vrem să oferim lipsească nimic din ce este necesar Mihai, Pintilie Ion, Constantin atât de bune? 
fotbal spectaculos şi cred că reuşim, unui club care îşi doreşte Cosmin, Bombaru Alexandru, Gabor În acest moment, mă pot declara 
având în vedere că anul trecut CS performanţă, pe latura sportivă a Daniel, Vrabie Robert, Mogos mulţumit de ceea ce s-a realizat la 
Afumaţi a marcat 202 goluri şi a existat o luptă contra cronometru în Gheorghe, Catoi Florin, Mihociu acest club, atât în plan organizatoric, 
primit doar 10. Vreau să îi alcătuirea unui lot cât mai valoros, Nicolae, Celnicu Andrei, Robicek cât şi sportiv. Suntem deja sus, deşi 
mulţumesc şi Domnului Primar care să poată realiza menţinerea în Constantin, Ladaru Alin, Păunescu suntem o echipă la început. Cel mai 
Gabriel Dumănică care face cele mai acest eşalon fotbalistic. Intrarea în Mircea, Bernard Angel, Popescu important ingredient este, în ce 
mari eforturi pentru ca această Liga a III- a s-a realizat cu numai 3 Gheorghe, Surugiu Alexandru, priveşte echipa, unitatea de grup 
echipă să existe şi care a înţeles mai zile înainte de primul joc oficial din Alexandru Ştefan, Tudose Alin, Ruse care a fost primul atu în obţinerea 
repede şi mai bine decât mulţi alţii acest campionat 2011- 2012. Sabin, Dumitrescu Gheorghe, acestor rezultate bune, alături de 
care încearcă să realizeze un proiect Cine face parte din echipa CS Anopuene John şi Zaharia Alin. disciplina şi respectul reciproc, creat 
asemănător, că fiecare are rolul său Afumaţi? Ce obiective v-aţi propus ca de jucători, nu de mine. Fotbaliştii CS 
într-o astfel de structură. De aceea, Am incercat să am alături în acest antrenor al CS Afumaţi?  Afumaţi sunt tineri, dornici să 
rezultatele bune ale echipei CS proiect doar oameni care au, pe Obiectivul absolut obligatoriu este muncească, ambiţioşi şi talentaţi şi, 
Afumaţi îi aparţin în mare parte.lângă un caracter uman de bun simţ, acela de menţinere în Liga a III-a, în timp, am devenit o adevărată 



Indiferent de vârstă, şahul şi tenisul de masă rămân printre cele mai populare sporturi pentru români. 
Locuitorii din Afumaţi au avut ocazia să-şi demonstreze abilităţile competiţionale la două ediţii de concurs de 
tenis de masă şi şah.

Mansarda pavilionului impresionant- aproximativ 20 la Federațiilor de Tenis și Șah, organizat și cea de-a treia ediție 
administrativ al Stadionului șah și 40 la tenis de masă. reprezentanții județeni ai pentru fiecare din aceste 
Afumați a devenit locul preferat Concursurile au fost dedicate în acestora participând la concursuri și i-a invitat din nou la 
al celor care iubesc sporturile exclusivitate afumățenilor, fără concursurile din Afumați ca competiție pe afumățenii 
minții- tenis și șah. Aici au fost limită de vârstă, iar inițiativa a arbitri. Participanții au primit pasionați.
organizate de către Primăria aparținut Primarului Gabriel diplome și medalii, dar și ocazia Iată care au fost câștigătorii 
Afumați câte două competitiții Dumănică, din dorința de a de a-și pune în valoare talentul și primelor două ediții:
pentru fiecare din cele două susține mișcarea, sportul și un de a-și testa pregătirea în 
sporturi, iar numărul stil de viață activ. Evenimentele competițiile cu ceilalți jucători. 
participanților a fost au beneficiat și de sprijinul Recent, Primăria Afumați a 

Competiţii de tenis şi şah
pentru afumăţenii pasionaţi

Șah Tenis de masă

Ediția I Ediția I
loc 1 - Anghe Marian loc 1 - Rujancu Gabriel (Ceole)
loc 2 - Limoncu Tudorel loc 2 - Iordan Cristian (Top)
loc 3 - Pena Vasile loc 3 - Iordan Adrian (Bade)
loc 4 - Ghetu Mihail loc 4 - Ion Liviu (Marinica)
Ediția a II-a Ediția a II-a
loc 1 - Ghetu Mihail loc 1 - Iordan Cristian
loc 2 - Gheorghe Dumitru loc 2 - Iordan Adrian
loc 3 - Limoncu Tudorel loc 3 - Pana Gabriel
loc 4 - Stancu Ioan loc 4 - Banica Ion
Ediția a III-a Ediția a III-a
loc 1 - Stancu Ioan loc 1 – Ponta Alexandru
loc 2 - Limoncu Tudorel loc 2 - Iordan Adrian
loc 3 - Gheorghe Dumitru loc 3 – Gheroghe Vladut
loc 4 - Obrisca Iulian loc 4 – Sandu Flavius
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Felicitări tuturor participanţilor şi mult succes în competiţiile viitoare!



folclorului românesc: Maria patiserie, Dragon Maxim, Orion 
Dragomiroiu, Laura Lavric, Maria Electrics, Interfruct, Su Market 
Cârneci şi Adriana Antoni. Au fost Administraţie, Arexim 94 Com 
două zile de distracţie, muzică şi Service- Turcu magazin, Pena Com- 
dans, pe care afumăţenii le-au Sorin magazin, Alpa Prest – mobilă, 
petrecut alături de prieteni, rude sau Killtec Sport şi Agrement România, 
vecini, o sărbătoare în adevăratul Mioko Service Impex-Restaurant “La 
sens al cuvântului, cu un final nuci”, Star Plast Co, Galaxy Fruct, 
grandios: focurile de artificii Calze Francesca, Great Atlantic 
coordonate pe muzică au umplut Impex, Albalact SA, Harlem Grup, Eva 
cerul de lumină şi au încheiat un 2002 Comerţ, El Imperial Com, Alesia 
eveniment de marcă, care a & Toni Intertrans- Nicu Tractor, 
beneficiat de o organizare de Ocean Fish, Autoest Invest- 
excepţie, cu sonorizare şi tehnică vulcanizare Deal, Kom Acar Impex, 
asigurate de cei mai buni furnizori Rommis Prosperity, Romega Food 
din România. Şi totul a fost posibil cu Distribution, Bailong Import Export, 

Tradiţia sărbătoririi Zilelor Comunei fotbal CS Afumaţi şi cu spectacolul 
sprijinul sponsorilor care au susţinut Bellrom Import Export, Popas Turistic 

Afumaţi a continuat şi anul acesta, oferit de fanfară, urmat de un show  
acest spectacol : Sal-Trans Exim, Apollo km 11- Ciuceanu, PFA Tudor 

pe  3 şi 4 septembrie, cu a treia în stil mare oferit de Dj Rynno & 
Octogon Total Management- Doraly, Marian - Samuru florărie, Cosim 

ediţie care a adunat cel mai mare Sylvia, Alex Velea şi Fly Project, iar 
Megaconstruct SA, Supercom SA, Import Export- Materiale Construcţii, 

număr de participanţi de până acum. seara a fost închisă de Ştefan Bănică 
Aqua Queen, Blitz Guard Security, Fanco Impex- Farmacie centru Epure, 

Semn că locuitorii afumăţeni au JR, care a oferit afumăţenilor un 
Romvac Company, Remat Ilfov, Alfredo Logistic, PFA Roman Marius 

format deja o comunitate frumoasă, spectacol de neuitat pe ritmuri de  
Agroindaf Afumaţi SA, Mersel Viorel –pomi fructiferi Ion Fişic, SC 

care se dezvoltă de la an la an, curtea rock and roll. Petrecerea a continuat 
Company, Calipso, Lohuis România, Corabia Yulian- Transport Autocar, 

Şcolii Mari din Afumaţi a fost plină în a doua zi, scena fiind dedicată de 
China Town România, Natura Nicol Impex, Alex & Danny Comexim- 

ambele zile de petrecere, cu peste această dată muzicii populare 
Construct, Urban Security, Jilăveanu magazine Cristi şi Nuţu, Natural 

2500 de oameni în fiecare zi, iar româneşti. Artişti îndrăgiţi precum 
SRL, Technoelectric, PF Damian Jean- Master Foods, Sandro Service Com- 

celor din Afumaţi li s-au alăturat şi formaţia “Aventurierii” şi Elena 
Cadastru, Huayi Grup, Victoria Sandu fotbalistul magazine, 

locuitorii din Petrăchioaia, Găneasa, Luminiţa Nicolae au adunat 
Group, Marathon Distribution, Platin Marshalls Comimpex, Nicol SRL.

Ştefăneşti sau Voluntari. Sărbătoarea afumăţenii la hore populare 
Com Impex, Stil Garden, Lukoil 

a debutat cu prezentarea echipei de întreţinute de numele consacrate ale 
România, Durhag Trading SRL- Geta 

pag11

Evenimente în Afumaţi
Ziua Copilului a readus spriritul copilăriei în Afumaţi

1 Iunie a fost pentru basm. Face-painting, baloane 
micii afumăţeni o zi cu colorate, spaţii de joacă, castele şi 
totul specială, pe care muzică- acesta a fost meniul zilei, 
au petrecut-o într-un iar copiii au venit într-un număr 
cadru de poveste. mai mare decât în anii trecuţi şi au 

sărbătorit alături de părinţi sau  În curtea Şcolii Mari de 
bunici o zi plină de surprize. Pe pe Şos. Petrăchioaia, 
lângă bucuria creată de un copiii s-au bucurat de 
eveniment organizat  pentru copii şi un eveniment dedicat 

mai mult timp cu copiii şi pentru a de spaţiul minunat care a fost creat lor în exclusivitate şi s-
se juca împreună cu ei, dar şi un pentru cei mici, 1 Iunie a devenit au jucat în mod creativ 
prilej pentru cei mici de a se întâlni pentru locuitorii din Afumaţi o zi de în compania clownilor 
şi de a se împrieteni cu alţi copiirelaxare, o ocazie pentru a petrece şi a personajelor de 

Zilele Comunei- sărbătoarea tuturor afumăţenilor
Începutul de toamnă a adus pentru afumăţeni două zile de distracţie în aer liber, alături de artişti 
români de top şi multe surprize pregătite de organizatori. 
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1 Decembrie, Ziua Națională a României
Pentru afumățeni, Ziua României a fost un prilej de sărbătoare, 
iar evenimentul organizat de Primăria Afumați a fost locul perfect pentru a petrece această zi specială. 
Preparatele tradiționale, muzica, au petrecut alături de familie, vecini și Adunarea Națională de la Alba Iulia, a adoptat o Rezoluțiune care 

spectacolul oferit de fanfară și voia prieteni. Și ca să nu uităm nici de constituită din 1228 delegați, și consfințește unirea tuturor românilor 

bună au fost ingredientele pentru o importanța istorică a acestei zile atât sprijinită de peste 100.000 de din Transilvania și întreg Banatul 

sărbătoare autentică, iar afumățenii s- de importante pentru români, vă persoane adunate la eveniment din (cuprins între râurile Mureș, Tisa și 

au bucurat de eveniment, au dansat și reamintim că,  la 1 decembrie 1918, toate colțurile Ardealului și Banatului, Dunăre) cu România. 

Decor de basm
Comuna Afumați este pregătită pentru sărbători
Comuna Afumați întâmpină iarna alți ani însă, aceste decorațiuni 
cu decorațiuni de sărbătoare au fost realizate cu investiții mai 
montate în punctele de referință mici, pentru ca economiile să 
din localitate: steluțe, fulgi de poată fi investite în proiectele de 
nea și multe beculețe colorate infrastructură care sunt 
așteaptă zăpada pentru a prioritare pentru anul viitor. 
completa decorul de poveste. Și Chiar și așa, comuna Afumați 
pentru că nu e iarnă fără brad, în este pregătită pentru sărbători, 
parc a fost împodobit și un pom iar decorul specific aduce 
de Crăciun.  Spre deosebire de atmosfera de iarnă în localitate. 

Cadouri de Crăciun pentru copii
Copiii din Afumați vor primi și efort pentru ca cei mici să aibă tuturor copiilor de la vor fi oferite la sfârșitul 
în acest an cadouri de Crăciun o bucurie în plus odată cu grădinițele din Afumați și acestui an, în cadrul serbărilor 
oferite de Primarul Gabriel sărbătorile de iarnă. Darurile elevilor din clasele I-VIII de sărbători organizate de 
Dumănică și Consiliul Local constau în dulciuri, fructe și înscriși în instituțiile de fiecare clasă în parte.
care, ca în fiecare an, fac un îmbrăcăminte și vor fi oferite învățământ din Afumați.  Ele 


