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colegii mei, vă dorim să 
fiți sănătoase, să răzbiți 
în toate și să aveți parte 
numai de lucruri frumoa-
se! La mulți ani, doam-
nelor și domnișoarelor, 
să aveți o zi specială, așa 
cum sunteți și voi”, le-a 
transmis primarul comu-
nei Ștefăneștii de Jos. 

Edilul ne-a spus că în-
treaga organizare a aces-
tui eveniment a fost foar-
te plăcută și cu bucurie 
din partea bărbaților, de-
oarece cei implicați au 
surprins încântarea săr-
bătoritelor în momentul în 
care li se ofereau darurile 
din partea administrației. 

Impresionate până 
la lacrimi 

”Bucurie a fost și 
de partea noastră, a 
bărbaților, pentru că am 
văzut foarte multe doam-
ne, mai ales cele în vâr-
stă, care au fost surprinse 
plăcut, până la lacrimi, de 
gestul nostru”, ne-a spus 
edilul. 

Pen t ru  o rgan i z a -
rea festivă de 8 mar-
tie, administrația din 
Ștefăneștii de Jos s-a mo-
bilizat exemplar, fiind pre-
gătite aproape 3.000 de 
cadouri, care au fost dis-
tribuite, de la primele ore 

ale dmineții, până seara 
târziu, peste tot în locali-
tate, cu sprijinul Consiliu-
lui Local, angajaților pri-
măriei, și voluntarilor.

”Vreau să îmi cer scu-
ze față de doamnele ca-
re nu au fost acasă și ast-
fel nu le-am putut ofe-
ri mica atenție din partea 
noastră”, ne-a spus pri-
marul Mircea Gheorghiță, 
care s-a străduit să ajun-
gă peste tot în localita-
te, la școală, la diferi-
te instituții, la doamne-
le soferițe sau la cele ca-
re erau surprinse pe stra-
dă, cu vreo treabă. Chiar 
și micile domnișoare, 

de-o șchioapă, au pri-
mit din partea primaru-
lui câte o floare, ca să 
se obișnuiască de mici și 
să înțeleagă importanța 
acestei zile și semnificația 
ei în viața lor.

Trebuie remarcat că 
și la Ștefăneșii de Jos, 
sărbătoarea de 8 mar-
tie și obiceiul oferirii unui 
mic dar din partea admi-
nistrației a devenit o 
tradiție, care a fost păs-
trată cu sfințenie, chiar 
și în timpul pandemiei, în 
semn de cinstire a feme-
ilor și de recunoaștere a 
însemnătății lor în viața 
comunității. 

De 8 martie, 
primarul Mircea 
Gheorghiță le-a 
impresionat într-un 
mod foarte plăcut 
pe doamnele și 
domnișoarele din 
comuna Ștefăneștii 
de Jos, deoarece, 
cu sprijinul 
consilierilor, al 
angajaților din 
primărie și al 
voluntarilor, le-a 
oferit trandafiri, 
felicitări și ciocolată, 
cu ocazia Zilei 
Femeii.

Cristina NedelCu

”Cu ocazia zi-
lei de 8 martie, Ziua 
Internațională a Femeii, 
am dorit să împart zâm-
bete în rândul doamne-
lor din comunitatea noas-
tră, în semn de apreciere 
pentru tot ceea ce ele re-
prezintă: ambiție, pute-
re, iubire și dăruire. Am 
mers prin toată comu-
na și am dăruit doamne-
lor trandafiri, felicitări și 
ciocolată. Atât eu, cât și 
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