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Primarul comunei 
Snagov, Marian Oancea, 
ne-a depănat povestea 
spinoasă a proiectului 
inițial, prin care, așa cum 
aminteam, clădirea Lice-
ului „Mihail Kogălnicea-
nu” urma să fie extinsă, 
consolidată și reabilitată, 
printr-o finanțare cu fon-
duri europene. Numai că, 
acest proiect nu s-a mai 
putut pune în practică, 
din cauza unor proble-
me apărute la demararea 
acestuia.

Zvonuri și 
speculații 
aberante

Această situație a 
dat naștere multor zvo-
nuri și speculații cu pri-
vire la intențiile edilu-
lui din Snagov. „S-a vor-
bit atât de mult «pe la 
colțuri» cum că aș dori să 
dărâm acest liceu și apoi 
să dau terenul altor pro-
prietari sau că dau tere-
nul Primăriei Capitalei, că 
nu mai doresc liceu aco-

lo, fel de fel de aberații 
și născoceli răutăcioase! 
Vă mărturisesc că pentru 
mine acest liceu este pia-
tra mea de căpătâi, ca să 
spun așa.

De fapt, ce s-a întâm-
plat cu acest liceu? Ne-am 
apucat de reconstrucția 
acestuia pe 26 ianuarie 
2015, când am semnat 
ordinul de începere a lu-
crărilor. Aveam termen de 
execuție până la sfârșitul 
acelui an. Am găsit o soci-
etate care și-a luat anga-
jamentul în scris că poa-
te realiza aceste lucrări 
de extindere și de con-
solidare ale liceului. Era 
un proiect măreț. Numai 
că, în momentul în care 
s-au apucat să decoper-
teze pereții, au consta-
tat anumite deficiențe ale 
structurii de rezistență a 
clădirii. Pe măsură ce lu-
crările înaintau, a apărut 
necesitatea unei alte ex-
pertize tehnice, pe lângă 
cea din cadrul proiectului 

care ne permitea aceas-
tă consolidare, extindere 
și supraînălțare. Pentru 
că, la mansardă, proiec-
tul prevedea construirea 
unor garsoniere pentru 
profesori. Era o idee foar-
te bună, pe care am păs-
trat-o și pentru noul pro-
iect”, își amintește edilul.

Clădirea liceului – 
risc seismic major!

În aceste condiții, 
conducerea primăriei a 
luat legătura cu o soci-
etate acreditată și recu-
noscută pentru calitatea 
lucrărilor în domeniu. Du-
pă efectuarea acestei ex-
pertize, concluzia princi-
pală trasă de executan-
tul ei a căzut ca un trăs-
net: clădirea a fost înca-
drată la gradul 3 de risc 
seismic!

„Cu această exper-
tiză ne-am prezentat la 
Inspectoratul de Stat în 
Construcții (ISC – n.r.), 

iar acesta a emis o noti-
ficare prin care ni s-a ce-
rut să evacuăm deînda-
tă liceul și să-l conser-
văm și nu i-a mai permis 
constructorului să mai in-
tre în clădire! Ca urmare 
a acestei situații am pier-
dut finanțarea pe bani 
europeni, în valoare de 4 
milioane de euro. Pentru 
că, așa cum se știe, un 
proiect cu finanțare euro-
peană nu poate fi modifi-

cat, odată început”, expli-
că primarul.

Elevii liceului, 
mutați în trei 
locuri diferite

În luna noiembrie 
2015, Agenția de Dezvol-
tare Regională București 
Ilfov (ADRBI) anunță 
autoritățile locale snago-
vene că proiectul a fost 
pierdut, iar dacă doresc 
să-l continue, îl pot con-
tinua cu bani din bugetul 
local. „Bineînțeles, comu-
na nu avea atâția bani! A 
fost o decizie foarte grea 
pe care am luat-o, dar am 
considerat că mai presus 
de siguranța și viața co-
piilor nu există nimic mai 
important. Vă imaginați 
ce înseamnă să muți 
1.100 de copii să studi-
eze în trei locații diferite, 
la fel și cu profesorii? Cu 
siguranță, calitatea pro-
cesului de învățământ a 
scăzut vizibil. Gradul de 

disconfort al elevilor și 
profesorilor a crescut. 
Mulți dintre dascăli au 
renunțat să mai vină aici! 
De-asta vă spun că asta 
a fost piatra mea de că-
pătâi! Pentru că, în cam-
pania din 2016, le promi-
team snagovenilor că da-
că nu reușesc să fac acest 
liceu, nu voi mai candi-
da. De atunci, am tot că-
utat soluții de finanțare 
pe la toate instituțiile sta-
tului – 4 milioane de eu-
ro ne îngropau ca primă-
rie”, povestește primarul 
 Marian Oancea.

Un proiect 
nou, depus 
la Ministerul 
Dezvoltării, 
respins

După ce în anul 
2016 s-a lucrat la un 
nou proiect, total dife-
rit de cel inițial, în mar-
tie 2017 acesta este de-
pus la Ministerul Dezvol-
tării în cadrul Programu-
lui Național de Dezvolta-
re Locală (PNDL) II. În 
urma expertizei efectu-
ate, autorităților locale li 
se propuseseră două mă-
suri  de realizare a noului 
proiect, ne-a precizat edi-
lul. Măsura minimală, cea 
care prevedea reconsoli-
darea clădirii și cea ma-
ximală care propunea de-
molarea acesteia.

„Măsura minima-
lă presupunea cheltuieli 
mai mari decât cea ma-
ximală. Prin urmare, am 
hotărât să apelăm la ce-
a de-a doua și să con-
struim un liceu nou, din 
temelii. Din păcate, am 
avut surpriza neplăcută 
de a nu fi prinși pentru 
finanțare în cadrul PNDL 
II... în ciuda nenumăra-
telor demersuri întreprin-
se. De aceea, în urma 
unei colaborări foarte bu-
ne cu Primăria Capitalei, 
i-am adus la cunoștință 
primarului general Gabri-

ela Firea, situația, și am 
subliniat faptul că la lice-
ul din comună nu studi-
ază doar elevii din Sna-
gov, ci și din alte localități 
– Nuci, Gruiu, Ciolpani, 
Balotești, Periș și chiar 
București, într-un nu-
măr destul de mare. Mai 
mult, aici învață și loturi-
le olimpice de canotaj. De 
aici, am propus ideea de 
a construi, pe lângă liceu, 
și o bază sportivă nouă 
– București/Snagov, un-
de să aducem și copiii de 
la secțiile de canotaj ale 
Clubului Sportiv Munici-
pal (CSM) București, ală-
turi de copiii noștri”, ex-
plică primarul.

După încă un 
proiect eșuat, 
primăria obține 
finanțare

Pe 19 aprilie 2018, 
a fost emisă hotărârea 
de Consiliu General prin 
care se aproba asocie-
rea Primăriei Capitalei cu 
Primăria Snagov, în ve-
derea construirii aces-
tei baze sportive și de 
învățământ. Prin urmare, 
edilii snagoveni au dema-
rat un alt proiect și alte 
studii. Toate bune și fru-
moase, dar apar noi pie-
dici. „Deoarece constitui-
rea societăților economi-
ce ale Primăriei Capitalei 
a fost contestată, prin-
tre primele proiecte care 
au căzut a fost și al nos-
tru. De unde ne așteptam 
să începem lucrările, în 
care ne pusesem atâtea 
speranțe și atâta muncă, 
am fost nevoiți să o  luăm 
de la capăt, să găsim al-
te surse de finanțare! 
Nu vă închipuiți în câ-
te nopți mă sculam tran-
spirat, cu gândul la liceu! 
Nu vă ascund nici faptul 
că am ajuns și la premie-
rul României de atunci și 
la președintele partidului 
din care fac parte.  Într-un 
final, am fost prinși cu 
acest proiect la finanțare 

prin Compania Națională 
de Investiții (CNI – n.r.), 
la capitolul «situații de 
urgență». În felul acesta, 
am demarat procedurile 
pentru a pune în aplicare 
acest proiect. Cererea de 
finanțare a fost aprobată, 
am trecut de primele ve-
rificări, și am ajuns la pri-
ma comisie tehnico-eco-
nomică din cadrul CNI, 
în data de 19 iulie 2019. 
Cea mai minuțioasă co-
misie, care verifică toa-
tă documentația. Nu am 
avut nici cea mai mi-
că observație din partea 
membrilor comisiei, nu 

am avut nimic de com-
pletat! Mai urmează să 
ne prezentăm la încă do-
uă comisii ale Ministerului 
Dezvoltării și sperăm ca, 
undeva la jumătatea lu-
nii august, să trecem de 
aceste comisii, iar apoi 
cei de la CNI să realize-
ze caietul de sarcini și să 
scoată la licitație atribui-
rea lucrărilor. Noi, în para-
lel, avem obligația să de-
molăm clădirea liceului, 
pe cheltuiala noastră. Nu 
vreau să începem demo-
larea, până nu avem toa-
te avizele. Vreau să fac 
din aceasta un moment 

deosebit. Când va începe 
școala, vom aduce copi-
ii acolo, pentru a fi mar-
torii momentului când un 
buldoexcavator va înce-
pe demolarea vechii clă-
diri, o construcție repre-
zentativă pentru Snagov 
și pentru localitățile înve-
cinate.

Noua construcție va fi 
una foarte modernă, un-
de vor învăța foarte mulți 
copii, peste 1.000, se vor 
extinde căminul și sala de 
sport. Profesorii vor avea 
garsoniere, am vorbit cu 
dl. director să aducem și 
profesori tineri dornici de 

a preda, pe care îi vom 
ajuta cu cazarea. Vom fa-
ce un contract pe patru 
ani de zile, cât durează 
un ciclu de învățământ, 
perioadă în care profeso-
rii vor plăti doar utilitățile, 
dar, dacă vor pleca mai 
devreme de 4 ani, vor fi 
obligați, prin contractul 
depus la administrația fi-
nanciară, să plătească și 
chiria pentru perioada cât 
au locuit acolo.

În felul acesta încer-
căm să ridicăm calitatea 
învățământului în locali-
tatea noastră”, precizea-
ză Marian Oancea.

În comuna Snagov va fi înființat un campus școlar preuniversitar

Liceul „Mihail Kogălniceanu”, reconstruit din temelii

„Epopeea” liceului din comuna Snagov se 
apropie de final. După câțiva ani în care 
primarul Marian Oancea s-a luptat cu 
problemele apărute în cadrul proiectului 
care avea ca scop reabilitarea clădirii unității 
de învățământ, sunt toate premisele ca, 
în curând, să fie demarat proiectul care 
prevede construirea unui campus școlar pe 
terenul unde funcționa fostul liceu.

Andrei Dumitru

  Valoarea totală a proiectului este de 41.000.429 lei, 
adică circa 8,77 milioane de euro;
 Clădirea liceului va avea două nivele și o mansardă în 
care se vor afla garsonierele profesorilor; 
 La parter vor funcționa 4 săli de clasă și 8 
laboratoare, iar la etaj, tot 4 clase și 8 laboratoare.
 ● Sălile de curs vor fi dotate cu table inteligente, 
laptopuri, monitoare, videoproiectoare;
 Sală de sport specializată pentru pregătirea fizică a 
canotorilor, dotată cu aparatură specială și o zonă de 
recuperare fizică; 
 Cămin pentru elevi cu o capacitate de 180 de locuri, 
camere cu două paturi și grup sanitar propriu, bucătărie 
și cantină;
 Teren de sport multifuncțional, cu suprafață din 

tartan;
 Centrală termică;
 Panouri solare pentru apă caldă menajeră;
 Camere de supraveghere video.

Campusul școlar preuniversitar, coordonate 
tehnico-economice
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