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Lucrările la grădinița 
cu program prelungit a 
comunei Gruiu, ampla-
sată în str. Ocolului nr. 2, 
care ar putea deveni una 
dintre cele mai moderne 
instituții de învățământ de 
acest gen din România, au 
fost demarate în aceas-
tă primăvară, iar la toam-
nă există speranța că vor 
începe lucrările la finisaje, 
ne-a anunțat primarul co-
munei Gruiu, Ion Samoi-
lă. ”De câțiva ani buni, ne 
chinuim să obținem fon-
duri pentru o grădiniță cu 
program prelungit. Am în-
tâmpinat câteva greutăți, 
pentru că la primul proiect, 
grădinița urma să fie am-
plasată la mai puțin de 50 
metri de cimitir. Specialiștii 
de la DSP și DSV nu   ne-au 
dat voie să o realizăm ast-
fel, așadar a trebuit să 
mai așteptăm puțin și am 
cumpărat un teren la circa 
150 metri de cimitir, care 
corespundea reglementă-
rilor, astfel că ne-am apu-
cat de treabă. Am turnat 
fundația, s-a turnat și pri-
ma placă, acum s-au tur-
nat stâlpii pentru a do-
ua placă”, ne-a spus edi-
lul, bucuros că lucrările se 
desfășoară cu repeciziu-
ne și există mari speranțe 
pentru ca preșcolarii co-
munei să poată beneficia 
într-un timp relativ scurt 
de o grădiniță de excepție.

Prima grădiniță cu 
program prelungit din 
Gruiu ar urma să dispună 
de 8 săli de clasă, sală de 
mese, sală de festivități. 
Contrucția va avea par-
ter, etaj și mansardă și va 
fi pregătită să primească 
circa 400 de copii pentru 
toate grupele de vârstă 
preșcolară: mică, mijlocie 

și grupa mare. Dormitoa-
rele vor fi separat, la fel 
și sala de mese. ”Aceas-
tă grădiniță este mult-
așteptată de părinți pen-
tru că adresabiitatea în 
zonă este foarte ridicată, 
la noi venind și mulți copii 
din localitățile vecine. Mai 
mult, în ultimii ani, foarte 
mulți tineri au ales să lo-
cuiască în comuna noas-
tră, pentru că este con-
siderată o zonă bună, 
liniștită și ușor accesibi-
lă, mai ales că și autostra-
da este aproape. În ulti-
mii doi ani, s-au făcut la 
noi 318 buletine. Și astfel 
ne-a crescut natalitatea, 
așadar și nevoile pentru 
copii”, a mai spus edilul.

Grădinița este realiza-
tă în cadrul unui program 
al PNDL de la Ministerul 
Dezvoltării, cu o valoare 
de  circa 5,8 milioane lei, 
15% din sumă provenind 
de la bugetul local, bani 
care au fost deja achitați. 
Lângă grădiniță se va 
amenaja și un teren de 
minifotbal, spațiu sportiv 
care se va adăuga astfel 
baloanelor de sport deja 
existente și foarte apre-
ciate atât de copii, cât 
și de profesori și părinți. 
Și, bineînțeles, grădinița 
al cărei proiect prevede 
o formă inedită a clădirii, 
de roată de cașcaval, pre-
cum formele din desene-
le animate, va avea și lo-
curi de joacă dotate cu tot 
ce trebuie. Din punct de 
vedere tehnic, instituția 
de învățământ va fi uti-
lată cu toate echipamen-
tele moderne necesare, 
inclusiv stație de epura-
re. ”Avem un diriginte de 
șantier foarte riguros, iar 
ISC vine și verifică perma-

nent ca lucrările să res-
pecte proiectul și să fie si-
gure. Lucrările au început 
în primăvara acestui an. 
Suntem avansați și avem 
promisiunea că până în 
toamnă ajungem aproa-
pe de finisaje. Dotările se 
fac din bugetul primăriei 
Gruiu, însemnând mobili-
er și utilaje pentru bucă-
tărie. În comună nu exis-
tă nicio grădiniță cu pro-

gram prelungit, fiind ne-
cesară deoarece mulți co-
pii mergeau la Ciofliceni, 
la o grădiniță particula-
ră, la Moara Vlăsiei, ori la 
Grădiștea. Părinților le es-
te peste mână, distanțele 
sunt foarte mari, iar la 
particular costurile sunt 
mari. Așadar, este un pro-
iect binevenit pentru co-
munitate”, ne-a declarat 
primarul Ion Samoilă.

Tablete pentru 
școlari

Investițiile din educa-
ție în comuna Gruiu dau 
roade. Așa se face că 
școlarii comunei sunt 
foarte bine pregătiți, la fel 
și cadrele didactice, ne-a 
spus primarul. Acesta a 
fost motivul pentru care, 
având în vedere necesi-
tatea școlii online, primă-
ria Gruiu s-a preocupat să 
le asigure copiilor tehno-
logia necesară pentru a 
avea acces la educație. 
”Am achiziționat 190 de 
tablete, pe care le-am 
distribuit copiilor care nu 
au avut posibilități, pen-
tru școala online. Am luat 
30 de tablete în plus, ca 
măsură de precauție. Dis-

tribuirea tabletelor a înce-
put după data de 25 mai. 
Mai avem circa 10 table-
te care trebuie mai trebu-
ie distribuite copiilor fă-
ră posibilități. Pe de altă 
parte, am rămas încântați 
de unii elevi care aveau 
posibilități, iar părinții au 
anunțat că nu au nevo-
ie de tablete pentru co-
piii lor și astfel acestea 
pot redistribuite către cei 
defavorizați”, a semnalat 
primarul. Abonamentul 
pen tru internet este plă-
tit de primărie. Dispoziti-
vele sunt astfel setate în-
cât pot fi accesate exclu-
siv pentru școală, doar pe 
platforma școlii, nu pen-
tru jocuri sau alte scopuri. 
Tabletele rămân la copii, 
până în clasa a opta.

În Ilfov, se 
construiește una 
dintre cele mai 
moderne instituții de 
învățământ preșcolar 
din România

Au început lucrările la prima grădiniţă 
cu program prelungit din comuna Gruiu
Pentru primarul Ion Samoilă investiția în 
educație  este o prioritate. Este un lucru 
știut de ani buni, la fel și faptul că primarul 
comunei Gruiu se luptă permanent 
pentru ca procesul de învățământ să 
primească respectul cuvenit. „Dacă 
investim în copii, investim în viitor!” este 
deviza primarului comunei Gruiu, care 
se implică cu toate forțele să pună în 
aplicare investiții în educație. 
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