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Aflați în vizită în co-
muna Berceni, am avut 
bucuria de a descoperi că 
șantierele pe care le-am vi-
zitat și fotografiat în urmă 
cu un an au devenit pro-
iecte moderne, frumoase 
și mai ales utile cetățenilor. 
Cele trei investiții – școală, 
grădiniță și parc despre 
care scriam în ziarul nos-
tru sunt acum folosite din 
plin.

Somn liniștit în 
grădinița cea nouă

După cum spuneam, 
dacă în urmă cu un an 
vedeam un șantier, zile-
le trecute, în Grădinița 
cu orar prelungit nr. 3 
din Berceni se dormea pe 
rupte. Piticii care benefi-
ciază de această modernă 
instituție de învățământ 
se odihneau liniștiți în 
pătuțurile lor nou-nouțe, 
supravegheați de per-
sonal calificat, inclu-
siv o asistentă medica-
lă, atentă permanent să 
fie sănătoși și alimentați 
corespunzător.  Grădinița 
nr. 3, prima construită în 
comuna Berceni de la ze-
ro, are trei săli de clasă, 

pentru grupa mică, mij-
locie, respectiv, mare, o 
bucătărie, sală de mese 
și o capacitate de  80 de 
copii. „Este o construcție 
realizată după ultime-
le standarde, un spațiu 
modern perfect pentru 
preșcolari. Copiii sunt 
aduși dimineața la ora 
8.00 și sunt luați la orele 
17.00-18.00, cu program 
de somn. Construcția si-
tuată pe str. Domnița 
Bălașa, la intersecție cu 
str. Călugăreni este com-
plet nouă. Cu celelalte do-
uă grădinițe, avem acum 
o capacitate de circa 300 
de copii. Aveam cam 38 
de copii în grupă și acum 
am scăzut la 28-30 de co-
pii. Sperăm să facem față 
cererilor”,  ne-a explicat 
primarul Covrigea. 

Grădinița nr. 3, cu 
program prleungit, este 
o construcție nouă prin 
PNDL II și a venit pentru 
Berceni la pachet cu rea-
bilitarea, mansardarea și 
extinderea sălii de sport 
a Școlii nr. 1.  Parterul și 
etajul 1 al școlii au fost 
reabilitate anul trecut. 
Apoi, lucrările au conti-
nuat la mansarda care a 

fost dată în folosință oda-
tă cu începerea noului an 
școlar 2019-2020, pe 9 
septembrie. Această lu-
crare înseamnă 5 noi săli 
de clasă (4 săli  de curs 
și un laborator). Sala de 
sport urmează să fie inau-
gurată în câteva zile, ne-
a promis primarul, care 
a menționat că mai sunt 
de făcut câteva retușuri. 
Am putut vedea și noi, de 
altfel, cum arată aceas-
tă impresionantă sală de 
sport, cu o suprafață de 
500 metri pătrați, cu ca-
re s-ar mândri orice loca-
litate. Școala nr. 1, cu cla-
sele 0-VIII, are în total 
16 săli de clasă și, dato-
rită acestei investiții, ele-
vii pot învăța de acum nu-
mai dimineața, iar 2 gru-
pe învață și la afterschool. 

”Am contribuit cu asi-
gurarea mobilierului ca-
re nu era prins în pro-
iect”, ne-a spus prima-
rul Gheorghe Covrigea, 
mândru de acest proiect, 
dar și cu speranța că ti-
nerii elevi vor înțelege 
importanța de a beneficia 
de un astfel de spațiu de 
învățământ și îl vor îngriji 
și proteja. 

Cu atât mai mult cu 
cât cererea de înscrie-
re în grădinițele și școlile 
din comuna Berceni es-
te din ce în ce mai ma-
re, covârșitoare chiar 
pentru comunitate. ”Am 
mers pe ideea că este 
vorba de copii și trebuie 
primiți toți, dar ne con-
fruntăm cu o mare pro-
blemă. Ne-au invadat co-
piii din localitățile înveci-

nate, din Vidra, Vărăști 
și Colibași, care au venit 
să se înscrie la noi. I-am 
primit, dar trebuie să ne 
gândim foarte bine pen-
tru că înseamnă că nu 
mai facem altceva decât 
școli și grădinițe. Nu mai 
putem demara alte pro-
iecte. Cetățenii noștri au 
nevoie și de alte investiții 
în infrastructură ori, în 
contextul actual, deja 
ne gândim că peste doi 
ani trebuie să mai facem 
o școală și o grădiniță, 
chiar dacă acum avem 
două școli noi în care 
învață 950 de elevi și trei 
grădinițe pentru aproa-
pe 300 preșcolari”, spu-
ne edilul.

Așa cum ne-a spus 
primarul, problema con-
stă și în faptul că perso-
nalul auxiliar este plătit 
tot de primărie. ”De la in-
spectoratul școlar avem 
alocate doar posturile de 
educator. Tot aparatul de 
lucru al primăriei înseam-
nă 23 de persoane anga-
jate. Avem aproape tot 
atâtea persoane angajate 
la unitățile de învățământ, 
ca bucătari, ajutor de bu-
cătar, 2 îngrijitori mini-
mum, pe grădiniță. Este o 
presiune serioasă pe bu-
getul primăriei, mai ales 
că ne confruntăm și cu 
lipsa consiliului local. Nu 
putem crea posturi, nu 
putem umbla la organi-
gramă. La Grădinița nr. 3 
am luat câte un agajat de 
la fiecare dintre celelal-
te instituții de învățământ 
pentru a asigura perso-
nalul. Gradinița cea no-

uă este dotată și cu ca-
binet medical, asisten-
tul medical Nicoleta Pâr-
vu fiind și nutriționistul 
care veghează la meni-
ul copiilor, după reguli 
nutriționale foarte bine 
puse la punct. Același lu-
cru l-a implementat și la 
grădinițele 1 și 2. Copiiii 
sunt monitorizați, părinții 
sunt informați imediat”, 
ne-a spus Gheorghe Co-
vrigea. Edilul a spus că un 
obiectiv foarte important 
este amenajarea unei 
creșe, deoarece mamele 
rămân descoperite cu co-
piii de la doi la trei ani, ca-
re nu sunt primiți nicăieri, 
mai ales că în județul Il-
fov nu există nicio astfel 
de instituție de stat. 

Parc modern, ce 
trebuie  
protejat

Locuitorii din Berceni 
se bucură și de existența 
unui parc modern cu o 
suprafață de 5.000 de 
metri pătrați, în cadrul 
căruia a fost amenajată și 
o clădire multifuncțională 
cu locuri de joacă pen-
tru copii și grupuri sani-
tare, care este închiriată 
doritorilor contra sumei 
de 250 lei pentru câte-
va ore, în weekend, pen-
tru diferite activități, cum 
ar fi aniversări pentru co-
pii, serbări sau alte eve-
nimente. Este un spațiu 
generos, modern și si-
gur, care deja are o listă 
așteptare din partea do-
ritorilor. 

„Parcul dispune atât 

de locuri de joacă pentru 
copii, utilate cu cele mai 
moderne dispozitive, dar 
și cu aparatură de fitness 
în aer liber, pentru adulți. 
Este iluminat pe timp de 
noapte, supravegheat cu 
camere video, dar ne-am 
dori să fie păstrat cu mai 
multă atenție de cetățeni, 
să îl protejeze, să îl păs-
treze și să nu apară dis-
trugeri”, ne-a precizat 
edilul.

Proiecte de viitor, 
după buget

Ca orice discuție pur-
tată cu primarul Gheor-
ghe Covrigea, nu se poa-
te să nu existe proiecte 
de viitor. Sunt necesare 
asfaltări, trotuare, dar nu 
există consiliul. Presiu-
nea financiară este imen-
să, mai ales că comuna 
Berceni are cumva ”sta-
tutul” de ”localitate dor-
mitor”. Cum de altfel sunt 
multe alte localități ilfove-
ne. Pentru că cetățenii au 
construit, dar nu au do-
miciliul în localitatea ilfo-
veană, solicită infrastruc-
tură, poliție, fără a con-
tribui însă proporțional 
cu consumul. Prima-
rul a atras atenția că, de 
exemplu, persoanele ca-
re vin să cumpere teren 
în comuna Berceni ar tre-
bui să solicite la primă-
rie un certificat de urba-
nism de informare, pen-
tru a verifica dacă în zona 
în care se află terenul se 
poate construi, este sigu-
ră și primăria poate adu-
ce utilități.  

Şcoală, grădiniţă, parc pentru confortul comunităţii
În ciuda faptului că de mai bine de 14 
luni nu există consiliu local și din această 
cauză bugetul pe anul 2019 nu este 
aprobat, primarul comunei Berceni, 
Gheorghe Covrigea a reușit totuși să 
miște lucrurile și să finalizeze proiecte 
importante pentru comunitate.

Cristina NedelCu

În comuna 
Berceni, investițiile 
au devenit 
funcționale

Primarul Gheorghe 
Covrigea, în fața noii 

grădinițe

Sala multifuncțională 
din noul parc

Noua sală de sport a Școlii 
gimnaziale nr. 1
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