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te important, va avea cele 
mai moderne materiale și 
sisteme de siguranță con-
tra incendiilor. Grădinița va 
avea trei săli de curs, fieca-
re cu propriul său dormitor, 
și o sală multifuncțională, 
pe o suprafață construită 
de 484 mp, iar finanțarea a 
fost asigurată  printr-o aso-
ciere cu CJ Ilfov. În pre-
zent, mai func ționează do-
uă grădinițe cu program 
normal, în str. Dudului și în 
str. Zorilor, care deservesc 
100 de copii. 

În privința învăță mân-
tului primar și gimnazial, 
Școala gimnazială nr. 1 din 

Ștefănești cu clasele 0 – VI-
II are două corpuri, Corp A 
– Școala Mare, cu clasele V-
VIII și corp B – Școala Mi-
că cu clasele 0 – IV. Pentru 
amblele instituții s-a gân-
dit un amplu proces de mo-
dernizare. 

La Școala Mică din 
șos. Ștefănești nr. 130, 
modernizarea înseamnă 
lucrări de finisaje, interior 
și exterior, reabilitare ter-
mică, schimbarea ferestre-
lor, a ușilor, acoperiș nou. 
Și curtea va fi amenajată, 
precum și sala de sport, 
care va fi izolată fonic de-
oarece este o sală foar-
te înaltă și cu o rezonanță 
greu de suportat și gesti-
onat. Școala Mare, cu cla-
sele V – VIII, își va schim-
ba complet aspectul. Pro-

iectul de modernizare pre-
supune supraetajarea clă-
dirii, ceea ce implică și 
lucrări de consolidare a 
structurii de rezistență și 
construirea unor scări de 
acces, refacerea învelito-
rii, refacerea instalațiilor 
electrice, sanitare și ter-
mice. Se vor construi ram-
pe speciale pentru elevii 
cu dizabilități, se va reali-

za o nouă împrejmuire a 
unității de învățământ, se 
vor aduce dotări noi pen-
tru laboratoarele de spe-
cialitate și cel de informa-
tică. Pentru autorizarea 
ISU, se vor monta senzori 
de fum și hidranți interi-
ori și exteriori. Școala Ma-
re va avea și dotare com-
pletă. Vor fi laboratoare 
noi de biologie, geografie 

și istorie, o sală de muzică, 
o sală de informatică, o bi-
bliotecă și patru clase se 
vor adăuga celor opt deja 
existente. Vor mai avea un 
cabinet medical și un cabi-
net de psihologie. 

În privința cetățenilor 
din Cosmopolis, vor 
avea și aceștia o școală 
de stat, cu clasele 0-IV,  
construcția fiind aproape 

gata. ”Aș dori ca la înce-
perea anului școlar 2020-
2021 să o putem da în 
folosință. Mai sunt nece-
sare amenajări exterioa-
re și interioare. Cosmo-
polis construiește școala, 
dar o va da în administra-
rea primăriei care va face 
anumite îmbunătățiri”, a 
preciat primarul comunei 
Ștefăneștii de Jos

actualitateactualitate

”Să sperăm că lup-
ta cu coronavirusul se 
va termina cât mai re-
pede. Putem spune că a 
fost o luptă și pentru noi, 
administrația publică lo-
cală, pentru că am mobi-
lizat toate resursele dis-
ponibile pentru siguranța 
cetățenilor. Am dezinfec-
tat străzile, am igienizat 
instituțiile publice, con-
form legilor în vigoare și 
ordonanțelor de urgență 
și, mulțumim lui Dum-
nezeu, că avem o comu-
nă cu un buget care  ne-a 
permis să dăm și pache-
te persoanelor cu vâr-

ste peste 65 de ani. Mai 
mult, încercăm, prin pro-
gramul primăriei, să îi și 
testăm pe cei peste 65 de 
ani. Începând cu data de 
13 mai, cetățenii comu-
nei Ștefăneștii de Jos ca-
re au împlinit vârsta de 65 
de ani sau cetățenii ca-
re suferă de boli cronice 
de orice vârstă pot solici-
ta efectuarea de teste ra-
pide COVID-19 IgM/IgG 
care depistează răspun-
sul organismului la infec-
tarea cu virusul, prin mă-
surarea anticorpilor IgM 
si IgG din sânge. Ne-am 
confruntat cu o perioadă 

în care pentru toți a fost 
o urgență maximă să în-
cercăm să stăpânim cât 
mai mult răspândirea vi-
rusului. Această problemă 
a decalat puțin toate pro-
iectele noastre”, ne-a de-
clarat primarul Ionel Ro-
bert Ștefan.

Edilul ne-a spus că, 
în starea de alertă, chiar 
dacă toată lumea trebuie 
să mențină vigilența pen-
tru prevenirea răspândirii 
virusului, există posibili-
tatea de a lucra la para-
metri optimi și de a pune 
în practică proiectele de 
investiții. 

Educația, o 
prioritate 

Educația continuă să 
fie pe lista de priorități ale 
Primăriei Ștefăneștii de Jos.  
Primarul a anunțat că a 
semnat ordinul de începere 
a contractului de proiectare 
tehnică și lucrări de moder-
nizare și consolidare a Școlii 
Gimnaziale nr. 1, Școala 
Mare, Corp C1, C2, C3, un 
proiect pe care îl conside-
ră de suflet pentru că este 
chiar școala unde domnia 
sa a învățat. ”Este un pro-
iect în care am încercat să 
prindem tot ce ne-am do-

rit pentru modernizare. La 
fel, am semnat și contractul 
de proiectare cu execuție la 
Școala Mică. În maximum 
trei săptămâni se termină 
proiectarea și poate începe 
execuția. Lucrările ar putea 
fi ușor decalate doar din ca-
uza examenelor naționale. 
În privința lucrărilor la 
grădinița cu program pre-
lungit, acestea sunt aproa-
pe de finalizare. Terminăm 
construcția, amenajarea 
curții interioare, finisaje, 
după care urmează dota-
rea interioară a grădiniței. 
Cu siguranță, în acest nou 
an școlar, obiectivul va fi 

dat în folosință”, ne-a mai 
spus primarul. Reamintim 
că Ștefăneștii de Jos dis-
pune de două grădinițe 
cu program normal și do-
uă școli, în fapt, un corp 
pentru învățământul pri-
mar, și un alt spațiu unde 
își desfășoară cursurile ele-
vii din învățământul gimna-
zial. Prima grădiniță cu pro-
gram prelungit din comuna 
Ștefănești este situată în 
str. Făgăraș. Gră dinița este 
construită de la zero și va 
fi funcțională cu trei grupe 
a câte 20 de copii, va dis-
pune de un loc de joacă, 
spații de parcare și, foar-

În comuna 
Ștefăneștii 
de Jos se 
lucrează 
intens

Primarul Ionel Robert Ştefan plănuieşte finalizarea 
unor investiţii strategice până cel târziu la toamnă

Cu doar câteva zile înainte de declararea 
pandemiei de coronavirus, discutam cu  
primarul comunei Ștefăneștii de Jos, Ionel 
Robert Ștefan, despre numeroasele planuri 
de investiții  vizând modernizarea localității 
anul acesta. Ca peste tot, starea de urgență 
a provocat blocaje, iar atenția administrației 
s-a concentrat pe lupta cu virusul, aplicarea 
măsurilor de siguranță și sprijinirea 
persoanelor aflate la nevoie. Totuși, chiar 
dacă activitatea cu publicul a fost restrânsă, 
munca în primărie a continuat și există mari 
speranțe de recuperare a timpului pierdut.

Cristina NedelCU

Transport mai 
facil

Accesul la mijloa-
ce de transport și traficul 
aglomerat este o proble-
mă la zi. De aceea, ori-
ce soluție este bineve-
nită. Primarul a dorit să 
mulțumească colegilor 
care s-au luptat să aducă 
și o linie de transport STB 
în comună, R409, cu ca-
păt de linie la Dascălu. Li-
niile STB care traversea-
ză localitatea sunt acum 

R403, R409 și R468, cu 
capete de linie, unul la 
Casa Presei, două la Piața 
Obor și respectiv la Das-
călu și la Nuci. Totodată, 
la solicitarea cetățenilor 
din Cartierul Cosmopo-
lis, pentru îmbunătățirea 
traficului, primăria a fă-
cut o adresă către CNA-
IR, care a cerut efectua-
rea unui studiu de trafic 
pe baza căruia să se poa-
tă găsi o soluție soluție 
pentru fluidizarea ieșirii în 
centura București. ”Îm-

preună cu administrația 
din Cosmopolis căutăm 
soluții pentru a amenaja 
drumul care face legătura 
între comuna Ștefăneștii 
de Jos și cartierul Cosmo-
polis. Este un drum ca-
re se numește DE 247 pe 
care vrem să îl moderni-
zăm. Acel drum face le-
gătura cu strada Dudului 
și iese în nodul rutier de 
la autostradă, și care va 
avea continuitate pe dru-
mul asfaltat”, a declarat 
edilul.

Iluminat de calitate
În strânsă legătură cu siguranța cetățenilor și ca-

litatea drumurilor este desigur și iluminatul public. ”La 
venirea mea în funcția de primar, în 2016, m-am lovit 
de foarte multe probleme în iluminatul public, motiv 
pentru care acum suntem în curs de elaborare a pro-
iectului tehnic care presupune modernizarea în între-
gime a corpurilor de iluminat. Toate străzile vor bene-

ficia de corpuri LED de 50 W și 7.000 lm, iar în par-
curi, cimitire, locuri mai retrase, unde nu ai nevoie de 
lumină foarte puternică, corpurile vor avea 30 W și 
5.000 lm. În prezent în localitate sunt 1.177 de cor-
puri care se vor demonta și se vor înlocui cu tehno-
logie LED și vor exista în total 1.254 corpuri de ilumi-
nat. Rezultatul va însemna iluminat de calitate și cos-
turi reduse la buget. 

Sunt în derulare lucrările de forare a puțului de apă care va deservi satele Boltaș și Ștefăneștii de 
Sus. Puțul va fi unul de mare adâncime (250 metri, cu un debit minim admisibil de 5l/s), astfel 

încât cetățenii să beneficieze de o apă de calitate. 
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