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Colaborare în mai 
multe domenii

Așa cum a precizat 
edilul comunei Snagov, 
Marian Oancea, întâlnirea 
de sâmbătă constituie un 
prim pas spre înfrățirea 
dintre cele două localități, 
în cadrul unui parteneriat 
mai amplu ce își propune 
o colaborare cu caracter 
economic, cultural, turis-
tic, dar și sportiv. 

Proiectul a plecat de 
la o solicitare din partea 
Consulatului Onorific al 
Republicii Senegal la Bu-
curești, prin consulul său, 
Eduard Mansour, a cărui 
existență este puternic le-
gată de România. Consu-
lul onorific al Republicii 
Senegal la București și-a 
trăit practic întreaga viață 
în România, aici a urmat 
studiile și, tot în Româ-
nia, și-a întemeiat familia, 

locuiește și își desfășoară 
activitatea. 

Primarul Marian Oan-
cea a deschis discuțiile, 
prin prezentarea comu-
nei pe care o conduce și 
a contextului în care es-
te demarată colaborarea 
cu localitatea din Sene-
gal. Marian Oancea, care 
este primar din 2012, i-a 
explicat omologului său 
din Senegal că Snagovul, 
care are și statutul de 
stațiune și o atestare do-
cumentară de peste 600 
de ani, este cea mai ma-
re localitate, ca suprafață, 
din județul Ilfov, având 
peste 10.000 de locuitori. 
Marian Oancea i-a expli-
cat primarului din Senegal 
că procedura de înfrățire 
presupune semnarea unei 
scrisori de intenție. ”Vom 
înainta documentația că-
tre Ministerul Afaceri-
lor Externe, apoi se vi-

ne în fața Consiliului Lo-
cal și, printr-o Hotărâre 
de Consiliu, se va realiza 

înfrățirea între localități. 
Pentru început, se sem-
nează doar o scrisoare de 

intenție, apoi mergem în 
fața comunității, urmând 
ca mai departe să stabilim 

raporturi și pe alte dome-
nii, atât culturale, cât și 
economice sau sportive”, 
a declarat Marian Oancea, 
adesându-se și consulului 
Eduard Mansour: ”Ne bu-
curăm că nu ne-ați uitat 
și că trepidează în sufle-
tul dumneavoastră locali-
tatea noastră”.

Primarul din 
Senegal știe multe 
lucruri despre 
România

Primarul comunei 
Gandiaye, Papa Songde 
Diop, a declarat, la rândul 
său, că este foarte impre-

Oaspeți din Republica Senegal, în județul Ilfov

Primarul Marian Oancea a semnat o 
scrisoare de intenție în vederea înfrățirii 
comunei Snagov cu comuna Gandiaye, 
din departamentul Kaolach, Republica 
Senegal. În acest sens, sâmbătă, 10 
februarie,  la Snagov a sosit o delegație 
din Republica Senegal, condusă de 
primarul comunei Gandiaye, Papa 
Songde Diop, care a venit însoțit de 
consulul onorific al Republicii Senegal în 
România, Eduard Mansour. Oaspeții au 
fost întâmpinați de primarul comunei 
Snagov, Marian Oancea, viceprimarul 
Toma Nichita și mai mulți consilieri locali, 
precum și de președintele Clubului 
Sportiv ”Sportul Snagov”, Gabriel Oprea. 
Acesta din urmă a fost prezent deoarece, 
în cadrul întâlnirii, a fost semnat și un 
protocol în domeniul sportiv, între Clubul 
Sportiv ”Sportul Snagov” și ASC Gandiaye.

Cristina NedelCu

Primarul Marian Oancea a semnat o scrisoare de intenţie pentru 
înfrăţirea comunei Snagov cu comuna Gandiaye

sionat de primirea care i 
s-a făcut, menționând că 
știe foarte multe despre 
România, grație consulu-
lui Eduard Mansour, care 
l-a pus la curent cu istoria, 
cultura și contextul econo-
mic ale țării noastre. De 
altfel, delegația senega-
leză avea în program mai 
multe obiective de vizitat, 
între care Palatul Snagov. 
”Am ales România pentru 
că este o țară europeană, 
iar în Senegal avem o poli-
tică de descentralizare ca-
re permite fiecărei regiuni 
să colaboreze în exterior 
și să își aleagă partenerii. 
Există raporturi de priete-

nie și colaborare între Ro-
mânia și Senegal de foar-
te mult timp”, a precizat 
oficialul senegalez.

”Sunt primar al co-
munei Gandiaye din anul 
2014. Comuna mea se 
află în centrul Senegalului, 
la 170 kilometri de capita-
la Dakar, are o populație 
de 15.000 de locuitori, 
foarte tânără, trei sferturi 
dintre locuitori având în-
tre 28 și 35 ani. Majorita-
tea activităților pe care le 
desfășurăm sunt agrico-
le. Am venit spre Snagov 
pentru că vrem să ne des-
chidem către Europa, că-
tre noi parteneriate euro-

pene, vrem să învățăm și 
să oferim la rândul nostru 
ceea ce avem mai bun”.

Primarul, care în Sene-
gal are și funcție de minis-
tru, fiind Președintele Con-
siliului de Administrație al 
Patrimoniului Național, a 
menționat că atunci când 
consulul Eduard Manso-
ur i-a vorbit despre Sna-
gov, din prezentările fă-
cute și-a dorit foarte  mult 
să cunoască zona și locali-
tatea, pentru a putea sta-
bili cât mai  multe relații 
de colaborare. 

”Și noi suntem des-
chiși relațiilor care pot 
contribui la dezvoltarea 

localității noastre. Mer-
gem spre nou și suntem 
interesați de colaborare 
cu Senegal”, a completat 
primarul Marian Oancea. 
De menționat că Sna-
govul mai este înfrățit cu 
localități din Ungaria și 
Republica Moldova.

”Va fi un parteneriat 
benefic ambelor formații. 
Au jucători foarte buni, 
care au jucat și în Ma-
roc și sper să fie o cola-
borare foarte bună”, a 
anunțat Gabriel Oprea, 
președintele divizionarei 
secunde din Snagov, în 
legătură cu parteneriatul 
dintre Sportul Snagov și 

Clubul sportiv  ASC Gan-
diaye, la semnarea proto-
colului de colaborare.

Pregătiri pentru 
un raliu București - 
Dakar

Eduard Mansour a 
completat:  ”Pentru mi-
ne relația între Republica 
Senegal și România este 
foarte importantă și  do-
rim să dezvoltăm relațiile 
comerciale și diplomatice 
între cele două țări. Sna-
gov este o comună foar-
te importantă și lucrăm la 
proiecte în domeniul turis-
mului, comercial și sportiv. 

Mai avem în lucru un pro-
iect amplu care ar însem-
na organizarea unui raliu 
București - Dakar. Lucrăm 
la obținerea auto rizațiilor 
în țările prin care ar ur-
ma să se desfășoare rali-
ul și sperăm ca la sfârșitul 
acestui an să îl putem or-
ganiza”, ne-a mai spus 
consulul. Raliul București 
- Dakar ar urma să fie 
organizat după mode-
lul renumitului Raliu Pa-
ris-Dakar, cu participare 
internațională din Italia, 
Franța, Spania, Mexic, Ro-
mânia, cât și Bulgaria, Un-
garia sau Republica Mol-
dova.

Consulul Eduard Mansour, primarul 
Papa Songde Diop și primarul Marian 
Oancea, la semnarea scrisorii de 
intenție, în vederea înfrățirii între 
comuna Snagov și comuna Gandiaye
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