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Aşa că, pe 10 sep-
tembrie, la ora 10.30, 
după ce a participat la 
deschiderea anului şco-
lar la Grădiniţa “Sf. Ni-
colae”, din Şos. Giurgi-
ului 220 şi la Şcoala nr. 
1 (corpul A, clase V-VI-
II), primarul Gheorghe 
Petre, inspectorul şco-
lar general al judeţului Il-
fov, Florentina Costea, şi 
inspectorul şcolar terito-
rial Ştefan Bârzoi, depu-
tatul PSD, Cătălin Zam-

fira, preotul paroh Didel 
Stroe, preotul coslujitor 
Daniel Mârşolea şi Bog-
dan Paraschiv, fost elev 
al şcolii din Berceni, actu-
almente secretar general 
al Partidei Romilor, s-au 
aflat, din nou, în mijlocul 
micilor elevi. Festivitatea 
a debutat cu intonarea 
Imnului României, după 
care a avut loc o slujbă 
de binecuvântare a elevi-
lor, părinţilor, cadrelor di-
dactice şi a şcolii. Părin-

tele Stroe le-a vorbit ce-
lor prezenţi despre amin-
tirea faptelor/personali-
tăţilor cu adevărat valo-
roase ale învăţământului 
românesc, recomandând 
profesorilor să evite mo-
dele educaţionale - expe-
riment, ale căror rezul-
tate finale nu sunt întot-
deauna cele scontate! La 
rândul său, primarul co-
munei 1 Decembrie  le-a 
urat copiilor un an şcolar 
cu multe realizări şi le-a 
vorbit tuturor despre or-
ganizarea de şantier care 
va începe chiar în aceste 
zile în curtea şcolii. Pen-
tru că aici vor începe lu-
crările de extindere a 
unităţii cu şase noi clase, 
dispuse pe două etaje, 
făcându-se astfel posibi-
lă derularea orelor într-
un singur ciclu, doar de 
dimineaţă. În aceste con-
diţii, se vor putea desfă-
şura diverse alte activi-
tăţi extraşcolare, după 
programul educaţional. 
“O investiţie importantă, 
după care va urma şcoala 
mare”, a spus primarul.

În acest timp, în 
 curtea şcolii s-au adus 

câteva zeci de ghiozda-
ne, complet dotate cu 
toate cele necesare unui 
elev, în timpul unui an 
şcolar, alte câteva zeci 
aşteptându-i pe copii în 
clase. În total, 360 de 
bucăţi, oferite de Primă-
ria 1 Decembrie în parte-
neriat cu Partida Romilor, 
demersul având, iniţial, 
ca scop prevenirea aban-
donului şcolar din motive 
financiare. Însă din acest 

an, pentru că o departa-
jare corectă a elevilor ar 
fi fost dificilă, s-a decis 
oferirea acestui ajutor tu-
turor elevilor din şcoală.

Au urmat la microfon 
inspectorul şcolar Floren-
tina Costea, deputatul Că-
tălin Zamfira şi şeful Poliţi-
ei 1 Decembrie, Radu Ma-
rian, care au urat elevi-
lor să aibă parte de un an 
şcolar cu multe reuşite, iar 
părinţii lor să le fie alături, 

să-i înţeleagă şi să-i ajute, 
chiar dacă uneori sacrifi-
ciile sunt mari. Pentru că, 
până la urmă, doar cu un 
fundament temeinic vor 
ajunge oameni destoinici, 
iar părinţii - care acum şi-
au găsit timp să-i îndru-
me, să-i încurajeze şi să le 
fie alături - se vor bucura 
împreună cu ei de realiză-
rile lor.

Deschiderea noului an şcolar, în Ilfov

Aşadar, cum stă bine 
la zi de sărbătoare, bo-
boceii din clasele pregă-
titoare şi elevii din cla-
sele I - IV şi-au pregătit 
uniformele, şi-au luat pă-
rinţii şi bunicii cu ei, bu-
chetele de flori şi ghioz-
danele şi au plecat spre 
şcoala nouă, unde auto-
rităţile locale au pregă-
tit o inaugurare festivă. 
Au fost invitaţi şi au răs-
puns „Prezent”, din par-
tea Parlamentului Ro-
mâniei - deputatul Cătă-
lin Zamfira, prefectul ju-
deţului, Marius Cristian 
Ghincea, primarul locali-
tăţii, Gheorghe Covrigea, 
inspectorul şcolar gene-
ral al judeţului Ilfov, prof. 
Florentina Costea, repre-
zentanţi ai Poliţiei locale. 
Intrarea în şcoală a fost 
decorată cu baloane tri-
colore, iar două eleve îm-
brăcate în port popular 
i-au aşteptat pe oaspeţi 
cu pâine şi sare. Imedi-
at după intonarea Imnu-
lui de stat al României, 
directoarele Ioana Hai-
ducu şi Camelia Bolocan 
au mulţumit edilului din 
Berceni pentru modul în 

care a înţeles să-şi res-
pecte promisiunea făcută 
în urmă cu doi ani de zi-
le - când anunţa demara-
rea lucrărilor de realiza-
re a unei şcoli noi, ridica-
tă cu respectarea tuturor 
standardelor unei unităţi 
de învăţământ europene, 
iar preoţii Cristian Penea, 
de la Parohia Berceni 2 şi 
Nicolae Manu, de la Paro-
hia Berceni 1, au ţinut o 
slujbă de binecuvântare 
a şcolii, elevilor şi cadre-
lor didactice. La finalul 
acesteia, preoţii au urat 
micilor învăţăcei succes 
şi multe realizări şcolare, 
iar oaspeţii s-au adresat, 
şi ei, pe rând, copiilor şi 
părinţilor lor.

Chiar o 
sărbătoare!

Primarul Gheorghe 
Covrigea s-a declarat în-
cântat să vadă că la ce-
remonia de inaugurare a 
noii şcoli au venit şi local-
nici care nu mai au co-
pii sau nepoţi la şcoală, 
aceştia dorindu-şi doar 
să fie prezenţi la momen-
tul de sărbătoare aştep-

tat cu atât de multă ne-
răbdare. Şi chiar aveau 
de ce să aibă emoţii. Pen-
tru că pe cât de bine ara-
tă şcoala pe afară, mult, 
mult mai bine arată în in-
terior! Spaţiile sunt ex-
trem de generoase, clase-
le sunt luminoase, dotate 
cu mobilier nou, aer con-
diţionat, table inteligente. 
Există o sală de lectură, o 
sală de sport şi festivităţi, 
cabinet medical, iar gru-
purile sanitare sunt func-
ţionale şi moderne.

“Este o onoare şi pen-
tru mine să fiu astăzi aici, 
cu voi. Şi mi-am dorit foar-
te mult acest lucru. Pentru 
că, în acest an este singu-
ra localitate din Ilfov care 
a investit bani şi a făcut o 

şcoală nouă. Spiru Haret 
spunea că «aşa cum arată 
astăzi şcoala, aşa va arăta 
mâine ţara!». Nu cred că 
poţi investi mai bine de-
cât într-o unitate de învă-
ţământ. Şi vă mulţumesc 
pentru această investiţie, 
pentru că această şcoa-
lă este făcută şi din banii 
dumneavoastră!”, a spus, 
la rândul său, prefectul 
judeţului, Marius Cristian 
Ghincea.

Şi, tot despre mândria 
de a participa la această 
inaugurare festivă a unei 
şcoli care a devenit de-
ja reper pentru judeţ, din 
punct de vedere al calită-
ţii construcţiei şi dotărilor, 
a vorbit şi inspectorul şco-
lar general, prof. Florenti-

na Costea, adăugând că, 
pentru astfel de realizări 
este nevoie de un parte-
neriat temeinic între ad-
ministraţia locală - şcoală 
- părinţi şi elevi.

Deputatul Cătălin 
Zam fira le-a urat succes 
copiilor şi l-a felicitat pe 
primarul din Berceni pen-
tru că a dus la bun sfârşit 
un proiect de asemenea 
amploare, în condiţiile în 
care drumul nu a fost de-
loc unul uşor.

Şeful Postului de Po-
liţie Berceni, agent şef 
principal Gabriel Stoinea, 
a încheiat seria discursu-
rilor invitaţilor, urându-le 
elevilor noii şcoli un an 
plin de succese şi multe 
note bune!

Tăierea panglicii 
inaugurale

Onoarea tăierii pan-
glicii, la intrarea în şcoa-
lă, a revenit primarului 
Gheor ghe Covrigea şi pre-
fectului judeţului, Marius 
Cristian Ghincea. Bucăţe-
lele tricolore au fost dăru-
ite unor boboci de clasa 
pregătitoare. La intrarea 
în şcoală, oaspeţii au fost 
primiţi cu pâine şi sare, 
după care a urmat o scur-
tă vizită oficială. În acelaşi 
timp, toţi copiii care înva-
ţă aici au intrat în clasele 
lor, şi-au primit manuale-
le şi câte o surpriză “dul-
ce” de care au fost foarte 
încântaţi.

 Patru săli de clasă, 1 cabinet medical, 1 sală de lectură şi o sală de sport/sală de festivităţi pentru 180 de elevi 
din ciclul primar

Începerea unui nou an şcolar a 
reprezentat pentru primarul comunei 
1 Decembrie, Gheorghe Petre, un 
prilej de mare bucurie. Pe lângă 
frumuseţea momentului, dată de 
privirile emoţionate ale copiilor, un alt 
motiv de încântare a fost continuarea şi 
extinderea programului demarat anul 
trecut (prin care elevilor cu probleme 
legate de abandonul şcolar li se oferea, 
în parteneriat cu Partida Romilor, câte 
un ghiozdan complet echipat cu cele 
necesare unui întreg an şcolar) de la 
100 de elevi la toţi cei 360 din Şcoala 
gimnazială nr. 1 (structura B, din str. 8 
Martie nr.12, clasele 0-IV).

Școala 2 din Berceni, 
cea mai nouă unitate  
de învăţământ din Ilfov

Cea mai nouă unitate şcolară din judeţul 
Ilfov şi-a primit, luni, elevii, extrem de 
emoţionaţi. Este vorba de Şcoala primară 
nr. 2 din comuna Berceni, ridicată de la 
zero, în timp record, pe locul şcolii vechi, 
construită în 1820 şi renovată cu mai bine 
de 10 ani în urmă, devenită între timp 
neîncăpătoare pentru numărul mare de 
elevi înscrişi.

Pagini realizate de CarMen iStrate

Dir. gen. al Şc. nr.1 din 1 Decembrie, Elena Iuga, preoţii Didel Stroe 
şi Daniel Mârşolea, deputatul Cătălin Zamfira, primarul localităţii, 
Gheorghe Petre şi secretar general Partida Romilor, Bogdan Paraschiv

Mândria comunei Berceni – 
şcoala nouă!

 Insp. şcolar general al judeţului, Florentina Costea, deputatul Cătălin 
Zamfira, prefectul jud. Ilfov, Marius Cristian Ghincea, primarul 
comunei Berceni, Gheorghe Covrigea, preoţii Cristian Penea şi Nicolae 
Manu şi conducerea postului de Poliţie Berceni, agent şef principal 
Gabriel Stoinea

Tăierea panglicii de către 
primarul Gheorghe Covrigea şi 
prefectul Marius Cristian Ghincea

Prefectul judeţului 
oferă unei eleve 
bucata de tricolor

Pâine şi sare pentru oaspeţi 

la Corbeanca, prichindeii merg, din 
10 septembrie, într-o nouă grădiniţă 
cu program prelungit, în satul tamași, 
realizată la standarde europene.
Prezent la inaugurarea acesteia, dar și 
la deschiderea festivă a școlilor nr. 1 
și nr. 2 din localitate, vicepreședintele 
Consiliului Judeţean ilfov, rizia 
tudorache, s-a aratat indignat de 
faptul că directorul școlii a fost nevoit 
să meargă după manualele elevilor. 
“directorii școlilor nu trebuie să meargă 
după manuale! În loc să se ocupe 
de educaţie, au fost transformaţi 
în cărăuși”, a afirmat tudorache, 
nemulţumit fiind și de faptul că, deși 
s-au dus după manuale, nici măcar nu 
le-au găsit pe toate (pentru că, onor 
“editurii unice” nu au fost editate încă 
toate manualele necesare elevilor în 
acest an școlar). așa că, pe bănci, 
copiii nu au avut toate cărţile, “oprite, 
probabil, de guvernananţi, pentru 
propria alfabetizare”, a afirmat rizia 
tudorache.
la rândul său, primarul Valeriu anton a 

reamintit cât de urgentă este realizarea 
unei școli și a încă unei grădiniţe cu 
program prelungit, pentru ca elevii să 
nu fie nevoiţi să mai înveţe în 3 serii. 
Conducerea primăriei a primit asigurări 
din partea reprezentantului CJi că va 
primi sprijinul Consiliului, materializat 
în cofinanţarea lucrărilor de investiţii, 
astfel încât, anul viitor, Corbeanca să 
se mândrească cu alte două structuri 
educaţionale noi.

La Corbeanca, grădiniţă nouă și tot mai e nevoie

Primarul Gheorghe Petre şi 
deputatul PSD, Cătălin Zamfira, 
la Şcoala nr. 1 din 1 Decembrie 
(corp B)

360 de ghiozdane dotate complet pentru 
școlarii din 1 Decembrie

Rizia Tudorache şi Valeriu 
Anton, la Grădiniţa din Tamaşi, 
Corbeanca
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