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Scriitorul Paulo  Coelho 
afirma că făpturile umane 
„sunt conectate la ener-
gia pe care o numesc iu-
bire. Dar ea, în realitate, 
e materia primă din care 
s-a plămădit civilizaţia”. 
Cu alte cuvinte, viaţa. Iar 
feminitatea e cea care îi 
asigură umanităţii etalo-
nul de frumuseţe şi rostul 
dăinuirii milenare. La fel 
ca anotimpurile naturii. 

Sponsori de 
onoare

La ediţia din acest 
an a aniversării, principa-
lii organizatori –  Consi-
liul Local şi Primăria Clin-
ceni, în frunte cu Adrian 
Budeanu - au primit spri-
jinul material oferit de 
societăţi comerciale, ca 
sponsori. Ele îşi au sedi-
ile de firmă pe teritorul 
comunei. E vorba despre: 
„Chipita-România”, „Bella 
Impex” şi  „Orlando Im-
port-export 2001”. 

  
Primul eveniment 
important al zilei

Până la amiază, echi-
pele de organizare au 

oferit flori tuturor feme-
ilor întâlnite, în gospo-
dăriile din toate zone-
le comunei. Aproape 60 
de oameni au străbătut 
circa 40 de km de străzi 
şi au bătut la porţile ce-
lor peste 2.000 de gospo-
dării. Ei s-au pregătit cu 
3.000 de trandafiri şi cu 
câte 2.500 de eşarfe, cio-
colate şi felicitări, din fie-
care. Primarul Adrian Bu-
deanu a participat la eve-
niment, în aproape toate 
locurile. Vicele Ion Simion 
a acoperit zona Călţuna. 
Celelalte echipe au fost 
conduse de consilierii lo-
cali Ramona Dumitraşcu 
– medic, şi alţi colegi de 
consiliu - Valentin Radu şi 
Ion Poenaru. Au sprijinit 
acest periplu Gheorghe 
Victor, Florea Mirea, Ale-
xandru Pacov, Gheorghe 
Balaci, mulţi angajaţi ai 
primăriei şi localnici, în-
deosebi sportivii juniori ai 
C.S. „Academica” şi alţii.  

  
Către seară, 
petrecerea

Despre această mi-
nunată întîlnire relatăm în 
pagina următoare.

8 Martie, dimineaţa, au primit flori la poartă... 

Clinceni. Toată suflarea

FEMININĂ,
În a 8-a zi a acestei primăveri, Clinceni 
a celebrat bucuria omagierii feminităţii. 
Doamne, domnişoare – mame, bunici, 
fiice – locuitoare ale comunei au fost 
sărbătorite cu afecţiune şi recunoştinţă. 
De cu ziuă, au primit mii de felicitări, flori 
şi cadouri, oferite de cei aflaţi în fruntea 
administraţiei comunei: primarul Adrian 
Budeanu, membri ai Consiliului Local, 
angajaţi ai diverselor compartimente din 
organizarea primăriei. Lor li s-au adăugat 
cadre didactice, antrenori, tineri sportivi 
voluntari ai Fotbal Club „Academica”, din 
localitate şi încă mulţi alţii.      

Eugen DICHISEANU

aniversată cu drag, respect şi preţuire


