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Așadar, sportivii ama-
tori ai celor 5 sate – Vlădi-
ceasca, Tâncăbești, Ciofli-

ceni, Ghermănești și Sna-
gov – își dispută cu ardoa-
re multrâvnitul trofeu pe 

parcursul unei singure zi-
le. Anul acesta, echipa din 
satul Ciofliceni a fost cea 
care s-a impus în fața ce-
lorlalte 4 adversare.

Astfel că, potrivit 
tradiției, premierea a fost 
făcută în cea de-a treia zi 
a sărbătorii comunei, du-
minică 2 iunie.

Primarul Marian Oan-
cea a fost cel care a fă-
cut anunțul și i-a invitat 
pe scenă pe câștigători, 
unde le-a înmânat Cupa 
competiției. 

Formația din Ciofliceni 
este antrenată de căpita-
nul-jucător Marian Marin 

și de Laurențiu Cristea.
Locul II a fost ocu-

pat de echipa din 
Ghermănești, care nu s-a 
prezentat la festivitatea 
de premiere, „deoarece 
nu au putut să digere în-
frângerea”, așa cum s-a 
exprimat primarul Mari-
an Oancea. Pe locul III 
s-au calificat formațiile 
din Tâncăbești și Snagov. 
„Anul viitor, dorim să or-
ganizăm competiția pe 
durata a două zile pen-
tru că este dificil să susții, 
într-o singură zi, atât fi-
nala mare cât și finala mi-
că”, a adăugat primarul.

ACTUALITATE

Ceremonia a avut loc 
în a doua zi a sărbătorii 
comunei, sâmbătă 1 iu-
nie, pe scena amenaja-
tă în parcul din vecinăta-
tea clădirii Primăriei Sna-
gov, din Ghermănești, în 
prezența a sute de sna-
goveni. Cel care a dat ci-
tire Hotărârii de Consi-
liu local și i-a prezentat 
pe cei trei noi cetățeni 
de onoare a fost prima-
rul Marian Oancea. La ce-
remonie au participat și 
câțiva membri ai Consi-
liului local.

„Dragii mei sna-
goveni, așa cum v-am 
obișnuit, în fiecare an, 
primarul și Consiliul local 
al comunei Snagov scoa-
te în evidență anumiți 

cetățeni deosebiți, oa-
meni care fac cinste și 
vază localității noastre. 
De aceea, Consiliul local 
a hotărât să acorde titlul 
de «Cetățean de onoare» 
unor oameni deosebiți 
care ridică mediul acade-
mic al comunei noastre. 
În urma Hotărârii de Con-
siliu local, am hotărât să 
acordăm acest titlu dlui. 
Corneliu Bârsan, dnei. 
Victoria Gabriela Bârsan 
și dlui. Ioan Dumitrache”, 
a anunțat edilul. Apoi, 
acesta i-a prezentat pe 
cei trei cetățeni care fac 
cinste acestei comune il-
fovene și le-a înmânat 
plachetele de cetățean de 
onoare, în aplauzele celor 
prezenți.

Comuna Snagov are trei noi „Cetăţeni 
de onoare”
O tradiție respectată la Snagov cu 
ocazia Zilelor comunei este și aceea 
de acordare a titlului  de „Cetățean 
de onoare” unor personalități care 
s-au făcut remarcate prin activitatea 
lor profesională, locuitori ai comunei, 
care fac cinste acestei localități.
Și anul acesta, tradiția a fost 
respectată întocmai și trei cetățeni au 
primit acest titlu de onoare.

Andrei Dumitru

Prof. dr. ing. Ioan 
Dumitrache este 
membru al Academiei 
Române și Doctor 
Honoris Causa al 
Universității Tehnice 
din Cluj Napoca și al 
Universității Tehnice 
din Arad. Între 1984 și 
1990 ,a fost decan al 
Facultății de Automatică 
și Calculatoare al IPB. 
Între 1998 și 2012, 

a fost președintele 
Consiliului Național al 
Cercetării Științifice 
din Învățământul 
Superior. Între 2000 și 
2004, a fost rectorul 
UPB, din 2011 până în 
prezent, președintele 
Coaliției Române pentru 
Educație în Inginerie, 
iar din 2010 până în 
prezent – președintele 
Consiliului Științific IPA.

Cine este Ioan Dumitrache?

Fotbaliștii din Ciofliceni, câștigătorii Cupei Satelor de la Snagov
O altă tradiție care se perpetuează la 
Snagov cu ocazia sărbătorii comunei 
este legată de sport. Mai exact, este 
vorba de o competiție locală de fotbal 
denumită „Cupa Satelor”, la care participă 
jucători amatori din cele 5 localități care 
alcătuiesc comuna. Așadar, cu ocazia 
amintită, primarul localității îi premiază pe 
participanți și pe câștigătoarele locurilor I, 
II, și III.

Andrei Dumitru

 Corneliu Bârsan este membru 
corespondent al Academiei Române. 
Este conducător de doctorat la 
Facultatea de Drept a Universității 
București, din 2014 până în prezent, 
este prof. emerit la Catedra de 
Drept privat a Facultății de Drept 
și prof. titular la Catedra de Drept 
privat a Universității „Nicolae 
Titulescu”. Între 1998 și 2013 a 

fost judecător la CEDO, iar între 
1990-1998, decan al Facultății de 
Drept din București. Din 1992 și 
până în 2005, a fost membru al 
Curții Internaționale de Arbitraj de la 
Haga, iar din 1990 și până în prezent 
activează în cadrul Institutului 
Internațional de Drept de expresie 
franceză. Este cetățean al comunei 
Snagov din anul 1995.

 Victoria Gabriela Bârsan, a fost, 
începând din anul 2009, judecător 
la Curtea Supremă a României, iar 
din 2005  a fost numită președinte al 
secției de contencios administrativ 
a ÎCCJ. Începând cu anul 2009, 
a făcut parte din grupul de lucru 
din cadrul proiectului PHARE – 
Unificarea jurisprudenței instanțelor 
și parchetelor din România.

Cine sunt Corneliu Bârsan și Victoria Gabriela Bârsan?

Echipa Ciofliceniului, 
câștigătoarea ediției din 2019 a 
Cupei Satelor

Ioan Dumitrache, alături de 
primarul Snagovului

Primarul Marian Oancea și 
Corneliu Bârsan


