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”Îi aștept pe elevi în 
familia Liceului Tehnolo-
gic «Cezar Nicolau» cu o 
școală nouă, o școală eu-
ropeană, la standarde eu-
ropene”, ne-a anunțat vi-
neri, 19 februarie, prof. 
Marinela Culea, directo-
rul acestei instituții de 

învățământ, după recepția 
parțială a lucrării de rea-
bilitare. 

Liceul Tehnologic ”Ce-
zar Nicolau” se prezintă 
astfel, din luna martie, în 
fața elevilor și profesorilor 
săi, cu o nouă înfățișare, 
după ce a fost supus, 

timp de un an unui am-
plu proces de reabilitare 
totală, ceea ce a însem-
nat eficientizare termi-
că, digitalizarea instituției 
de învățământ, cât și re-
abilitarea și moderniza-
rea cantinei. Proiectul de 
reabilitare și eficientizare 

termică și proiectul pen-
tru realizarea atelierelor-
școală au fost realiza-
te din fonduri europe-
ne, cu sprijinul Primăriei 
Brănești. Acestor proiec-
te li s-au adăugat proiecte 
suplimentare de finanțare 
realizate de prof. Marine-

la Culea, care și-a propus 
crearea unui climat mai 
prietenos pentru școală. 

O instituție de 
învățământ de top

Reamintim că Lice-
ul Tehnologic ”Cezar Nico-

lau” beneficiază de inter-
nat și cantină. Aceasta din 
urmă, nu mai funcționa de 
10 ani, dar din anul școlar 
2021-2022 elevii vor avea 
la dispoziție o cantină nou-
nouță, cum au mai vă-
zut doar în filme. Interna-
tul are o capacitate de cir-

ca 300 de locuri. Liceul mai 
dispune de o sală de sport 
reabilitată în 2013, utiliza-
tă atât de elevii școlii, cât și 
de comunitatea locală. Li-
ceul are și o sală multime-
dia unde lucrează «amba-
sadorii juniori» și sunt de-
rulate parteneriate foarte 
bune cu agenți economici 
importanți, dacă ne referim 
doar la colaborările strict 
din domeniul «agricultu-
ră». Există însă mult mai 
multe calificări profesionale 
în școală. Stagiile de pregă-
tire practică se desfășoară 
în țară sau în Europa, prin 
programele Erasmus. 

”Suntem ambasadori 
ai învățământului profesio-
nal și tehnic și suntem am-
basadori ai învățământului 
profesional dual. Suntem 
singurul liceu tehnologic 
din cele 58 care suntem 
în dublă subordonare – 
Ministerul Educației și Mi-
nisterul Agriculturii. Avem 
astfel  posibilitatea unei 
surse de finanțare pen-
tru ateliere școală, inter-
nate, dotări etc., iar toa-
te acestea au contribuit 
la creșterea numărului de 
clase, din anul 2012, oda-
tă cu creșterea număru-
lui de elevi care și-au ma-
nifestat interesul de a ve-
ni la acest liceu”, a precizat 
prof. Marinela Culea.

Așa cum ne-a subli-
niat prof. Marinela Culea, 
am constatat și noi, în ca-
drul unei vizite, că liceul 
este total schimbat. Știm 
că principalul factor care 
a permis realizarea aces-
tei modernizări este Pri-
măria comunei Brănești, 
care a depus un proiect 
pe axa POR 2014-2020 de 
creștere a eficienței ener-
getice a liceului ”Cezar 
Nicolau”, inclusiv pentru 
modernizarea acestuia, cu 
buget de 9,637 milioane 
lei. Bugetul eligibil este de 
7 milioane, iar diferența a 
fost asigurată de Consi-
liul Local.  ”Ne-am dorit o 
școală mai luminoasă și 
atractivă, cu un spațiu de 
stare de bine. Tot în ca-
drul aceluiași proiect,  es-
te reabilitată, eficientiza-
tă energetic și cantina, fă-
ră dotări, pentru a cărei 
finanțare s-a depus pro-
iect la Ministerul Agricul-
turii. Pentru cantină am 
bugetat 627.000 lei. Am 
primit inițial 175.000 lei, 
iar diferența o așteptăm, 
tot de la Ministerul Agri-
culturii și Dezvoltării Du-
rabile, în bugetul pe 2021. 
 Ne-am dorit o cantină 
modernă, cu linie de ser-
vire. Tot Primăria Brănești 
a depus un proiect de mo-
dernizare-dotare pentru 
laboratoarele didactice, 
ateliere școală și constru-
ire a unei sere didactice, 
proiectul având o valoa-
re de 2,473 milioane lei. 
Finanțarea a fost accepta-
tă și va permite realizarea 
unor ateliere și a unei se-
re”, a menționat dir. Mari-
nela Culea. 

Liceul Tehnologic ”Ce-
zar Nicolau”  dispune ca 
bază materială, pe lângă 
sălile de clasă normale, 
de cabinet de limba româ-

nă, laboratoare de chimie, 
fizică, istorie, geografie, 
centru antreprenorial, ca-
binet de informatică, cabi-
net de psihopedagogie cu 
psiholog școlar, o bibliote-
că dotată de guvernul Ja-
poniei, internat, cantină, 
sală de sport funcțională 
din 2014, o sală multi-
media și parteneriate cu 
agenții economici pentru 
stagiile de pregătire prac-
tică.

Liceul școlarizează în 
profilele Economic și Agri-
cultură, iar la școala profe-
sională funcționează clase 
în sistem clasic, profilul Os-
pătar (chelner) Vânzător 
în unități de alimentație, 
Bucătar, Mecanic auto, 
Tinichigiu vopsitor au-
to, Confecționer produse 
electrotehnice, Lucrător 
în agricultură ecologică, 
Horticultură și o clasă de 
profesional în sistem du-
al pe domeniul Construcții. 
Pentru învățământ du-
al, funcționează de anul 
școlar trecut două clase, 
una cu 28 de elevi, pen-
tru specializarea Meca-
nic auto și o clasă pen-
tru Construcții, cu 14 elevi 
pregătiți să devină zu-
gravi, ipsosari, vopsitori și 
14 elevi pregătiți să învețe 
meseria de montatori pla-
caje, cu sprijinul agenților 
economici. 

Succesul unui 
proiect deosebit

Când descriem noul 
Liceu ”Cezar Nicolau”, tre-
buie, așadar, să ne gân-
dim la o realizare la suc-
cesul căreia au contribu-
it mai mulți factori. În pri-
mul  rând este meritul Pri-
măriei Brănești pentru că 
a obținut fondurile nece-
sare, apoi este meritul 
constructorului care și-a 
dovedit profesionalismul 
și a dovedit implicarea și, 
nu în cele din urmă, es-
te meritul prof. Marine-
la Culea, directorul Liceu-
lui Tehnologic Cezar Nico-
lau care a fost permanent 
pe șantier, a venit cu pro-
puneri, cu soluții, suges-
tii și a monitorizat fiecare 
mișcare a constructoru-
lui, pentru a se asigura că 
instituția de învățământ 
pe care o conduce și ca-
re își va primi elevii va fi 
perfectă. 

”Am constatat cu toții 
că liceul arată foarte bine, 
este modernizat în interior, 
mai avem mici retușuri de 
făcut pe exterior. Îmi pla-
ce cum arată liceul reabi-
litat pe fonduri europene, 
adică investiția din interior. 
Mai avem de lucru la can-
tină, curte, mai avem  de 
reabilitat internatul pen-
tru care nu avem încă sur-
să de finanțare. Mai avem 
așadar multe de făcut în 
liceu, dar sper ca la fine-
le lunii aprilie sau mai să 
avem un liceu finalizat in-
tegral și să ne mândrim 
cu el. Deocamdată, sun-
tem într-o primă fază de 
recepție parțială”,  ne-a de-
clarat primarul comunei 
Brănești, Niculae Cismaru, 
prezent la recepția lucrării, 

respectiv recepția pentru 
clădirea C1 a Liceului Teh-
nologic ”Cezar Nicolau”, în 
cadrul proiectului de efici-
entizare termică intitulat 
”Creșterea eficienței ener-
getice pentru Liceul Teh-
nologic Cezar Nicolau”.

Clădirea a fost 
modernizată la un 
nivel excepțional

”În cadrul proiectu-
lui de creștere a eficienței 
termice, clădirea a fost 
reabilitată total, ceea ce 
înseamnă că s-au schim-
bat geamuri, s-a făcut an-
velopare termică, au fost 
schimbate instalațiile sa-
nitare, instalațiile elec-
trice, hidroizolația, 
termoizolația, uși, par-
chet, s-a zugrăvit, au fost 
montate lămpi etc. Ho-
lul a fost proiectat pen-
tru vopsea epoxidică, bi-
rourile sunt dotate cu par-
chet. În afara proiectului 
de finanțare inițial, lice-
ul a depus și alte proiecte 
pentru obținerea de surse 
de finanțare. Avem astfel 
proiectul de stație radio 
realizat prin programul 
ROSE, ceea ce înseam-
nă că în modernizarea din 
spațiul școlii s-a introdus 
și sistem stație radio, de 
asemenea, avem proiec-
tul de digitalizare școală 
în valoare de 70.000 eu-
ro, realizat în urma unui 
protocol de colaborare în-
cheiat cu Măgurele Scien-
ce Park (MCP) și Asociația 
de Dezvoltare Intercomu-
nitară Zona Metropolita-
nă București care a per-
mis dotarea cu tablete in-
teractive în toate clasele, 
amplasarea de video-wall-
uri la intrarea in școală și 

pe fiecare nivel, prin inter-
mediul cărora vom trans-
mite informații în timp re-
al. Un alt proiect care se 
suprapune cu proiectul de 
creștere a eficienței ener-
getice este proiectul de 
dotare a cantinei, realizat 
prin fonduri de la Minis-
terul Agriculturii. Utilajele 
au fost achiziționate, s-a 
făcut recepția, sunt date 
în custodie, așteptăm fi-
nalizarea. Aceasta deoa-
rece, prin cel de eficien-
tizare energetică se mo-
dernizează integral toa-
tă cantina, se schimbă 
toate instalațiile și ane-
xele cantinei, cu bucă-
tărie, dar pentru dotare 
sunt necesare fonduri su-
plimentare care au fost 
obținute printr-un proiect 
de la Ministerul Agricul-
turii. Echipamentele sunt 
achiziționate, vor fi mon-
tate în scurt timp. Sperăm 
că, în septembrie, copi-
ii liceului vor avea canti-
na deschisă. Utilajele sunt 
de ultimă generație: pli-
tă electrică, stație de spă-
lat vase etc. Mai trebu-
ie achiziționat mobilie-
rul din cantină. Anul tre-
cut am primit 175.000 
lei de la Ministerul Agri-
culturii, anul acesta vom 
aștepta bugetul pentru a 
vedea suma de care vom 
beneficia. Liceul și-a păs-
trat locul între celelalte li-
cee cu profil preponde-
rent agricol, s-a avut în 
vedere creșterea număru-
lui de clase pe domeniul 
agricultură, iar noi am de-
monstrat că am crescut 
numărul de clase, an de 
an. Au văzut care este 
tendința noastră. S-a de-
cis astfel să primim acești 
bani”, ne-a declarat prof. 

Marinela Culea.
Primarul a menționat 

și demararea proiec-
tului de realizare a se-
rei, la fel a atelierelor de 
lăcătușerie, atelierul elec-
tromecanic, mecanic au-
to. Vechea centrală ter-
mică va fi transformată 
în atelier lăcătușărie, se-
ra didactică se va afla în-
tre sala de sport și canti-
nă, iar sub sala de sport 
vom fi amenajate trei ate-
liere mari pentru mecani-

că auto, atelierul electro-
mecanic și un centru an-
teprenorial. ”Toți copi-
ii care vor învăța aici vor 
avea efectiv pe ce să facă 
practică, fizic. Sperăm ca 
la sfârșitul anului, aceas-
tă unitate să fie  finaliza-
tă, să avem o unitate de 
top. Directorul este un om 
implicat și ne ajută enorm 
acest lucru, pentru că, pe 
lângă cele două proiecte 
scrise de primărie, doam-
na directoare a scris patru 

proiecte ale dânsei pen-
tru surse de finanțare su-
plimentară. Ne bucurăm 
că proiectele merg bine la 
acest liceu”, a subliniat Ni-
colae Cismaru.

Prof. Culea a mai pre-
cizat că pe perioada imple-
mentării proiectului, liceul 
este monitorizat să se sca-
dă consumul de energie 
electrică, iar în acest sens, 
toate clasele și școala în si-
ne, sunt dotate cu un sis-
tem de iluminat inteligent 

care va reduce intensita-
tea luminii și consumul de 
energie electrică din școală 
pe timpul zilei și amplifică 
intensitatea luminii pe tim-
pul nopții. ”În felul aces-
ta se reduce consumul, în 
plus, avem pe școală pa-
nourile solare pentru asi-
gurarea apei calde mena-
jere, și panouri  fotovolta-
ice în curtea școlii. Nu am 
avut niciodată curtea atât 
de luminată”, a spus, cu 
mândrie, directorul. 
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Comuna Brănești a ales învățământul de elită 

Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” a fost 
reabilitat complet
Comuna Brănești este singura din Europa cu 
patru licee, iar administrația sa se mândrește 
că dispune practic de un centru preuniversitar. 
”Cheia succesului” o găsiți la Liceul Tehnologic 
”Cezar Nicolau”, o instituție de învățământ despre 
care știm că este ”Școală Europeană”, ”Școală 
Ambasador a Parlamentului European”, singura 
”Eco-Școală” din județul Ilfov și singurul liceu 
tehnologic din județ selectat pe lista celor 58 
de licee beneficiare ale Legii 57/2019 pentru 
completarea Legii Educației Naționale 1/2011, 
conform Ordinului 4215/296/2019 pentru 
aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil 
preponderent agricol. De la 1 martie, Liceul 
Tehnologic ”Cezar Nicolau” își așteaptă elevii 
într-un spațiu complet reabilitat, după o muncă 
intensă de un an. Un proiect la a cărui reușită a 
contribuit Primăria Brănești, constructorul și prof. 
Marinela Culea, directorul liceului. 

Cristina NedelCu

  Atelierul auto va avea: simulator auto, elevator 
hidraulic 4T, mașina de echilibrat roți, mașină dejantat 
roți, aparat de geometrie roți, exhaustor de gaze 
portabil, automobil educațional complet funcțional cu 
circuit de erori integrat, motor VW Golf cu transmisie, 
scaune elevi cu suport pentru scris, proiector 
suspendat, ecran proiecție, laptop. Materialele 
didactice includ soft diagnosticare erori și defecte 
VCDS, echipament didactic de electromobilitate 
HyDrive, model în secțiune transmisie automată, 
pompă în serie cu vacuum control, cap cilindru cu cinci 
supape și reglaj al arborelui cu came, cutie de viteze 
în 5 trepte, model didactic arbore cotit, model didactic 
cilindri, trusă de tinichigerie pentru caroserii auto.
  Atelierul de Electrotehnică va dispune de: dulap 
de încărcare și depozitare pentru trusele MobileLab, 
stand de practică Modul de comandă cu învertor de 
frecvență pentru reglarea turației motorului trifazic 
asincron ce antrenează un generator de CC, tablou 

Electric cu module de comandă pentru acționări, 
kit bandă transportatoare cu magazie de materiale, 
panou de control pentru baza transportatoare. 
Materialele didactice includ pachet de software 
educațional electrotehnică, truse de învățare pentru 
tehnica curentului continuu MobileLab DC, tehnica 
curentului alternativ -MobileLab DC, învățare circuite 
digitale - MobileLab DIGITAL, modul de învățare si 
aplicații practice, trusa de lucru pentru electricieni, set 
de aparate de măsură în domeniul electric etc. 
 Atelierul de lăcătușerie va avea: mașină de 
găurit B 32, polizor (230V), mașină de debitat, ghilotină 
manuală de precizie, mașini de tăiat și îndoit tabla, 
strung TU3008, mașină de frezat MB4. Materialele 
didactice includ modul de învățare și aplicații 
practice, pachet de software educațional – Mecanica, 
prelucrarea materialelor prin strunjire, prelucrarea 
materialelor prin frezare, kituri de practică, 
instrumente de măsură.

Puteți studia câteva dintre dotările laboratoarelor ce vor funcționa din  anul  școlar 2021-2022!
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