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Implementarea pro-
iectului privind construi-
rea Școlii ”Ioan Bădescu”, 
pe Str. Școlii, din Popești-
Leordeni, prin fonduri eu-
ropene, a atins un grad de 
46,4%, ceea ce înseam-
nă că această clădire es-
te ridicată și există șanse 
foarte mari de a fi finaliza-
tă mai devreme decât s-a 
estimat inițial în proiectul 
de execuție.

”După cum bine știți, 
anul trecut am demarat lu-
crările de implemenatare, 
iar acum, la mai puțin de 
un an, ne aflăm aproape la 
jumătatea proiectului, ce-
ea ce înseamnă că avem 
clădirea ridicată. De fapt 
există două corpuri de clă-
dire ridicate, conform pro-
iectului, sunt efectuate de-
ja lucrări de zidire, chiar și 
lucrări de instalații. Sun-
tem într-un stadiu foarte 
bun, având în vedere că 
proiectul se derulează pe 
36 de luni”, ne-a declarat 
Laurențiu Ivănescu, ma-
nagerul de proiect.

La rândul său, ad-
ministratorul public al 
orașului Popești-Leordeni, 
Alin Todireanu, ne-a de-
clarat că termenul de 
execuție al noii clădiri a 
Școlii ”ioan Bădescu” es-
te septembrie 2023, con-
form contractului, dar 
având în vedere ritmul în 
care se lucrează, există 

speranța finalizării lucări-
lor de construcție mai de-
vreme. ”Sperăm să putem 
prelua obiectivul înainte 
de termenul de execuție 
prevăzut în contract. 
Intenția noastră este de 
fapt să deschidem școala 
în septembrie 2022, adi-
că cu 12 luni în avans. 
Am putut să o construim 
mai repede, datorită vre-
mii bune, am lucrat și în 
sezonul rece și nu am în-
chis șantierul. Lucrurile se 
mișcă foarte bine și dorim 
ca până în iarnă să avem 
exteriorul închis, terase-
le să fie deja acoperite cu 
membrană și să se poată 
lucra la interior, pentru ca 
în ultimele 2-3 luni  să ne 
ocupăm de dotări. În final 
trebuie să vină comisia de 
la ARACIP pentru inspec-
tarea școlii, astfel încât să 
vadă dacă sunt respecta-
te toate normele și putem 
deschide”, a mai explicat 
administratorul public.

Școală va avea o 
terasă unicat în 
România, de 400 
mp, pe acoperiș

Managerul de proiect 
Laurențiu Ivănescu ne-
a spus că noua școală va 
avea 12 săli de clasă, 3 la-
boratoare tehnice, biblio-
tecă, cabinet medical, un 
bufet pentru copii. ”Școala 

va avea și o sală de sport 
integrată în interiorul clă-
dirii, cu vestiare separa-
te pentru băieți și fete, iar 
piesa de rezistență a  noii 
școli va fi o terasă circula-
bilă verde, unde pot exis-
ta activități recreative, in-
clusiv serbări, pentru că, 
curtea școlii este mică. 
Terasa are circa 400 me-
tri pătrați și va fi amena-
jată pe corpul 2, pe tot 
planșeul de peste etajul 
2, pentru a respecta ast-
fel și cota de 30% spațiu 
verde. Terenul va fi ame-
najat cu gazon, copaci, 
bănci, conform modelu-
lui internațional utilizat la 
clădiri, în situația în  care 
nu ai spațiu suficient. Noi 
am reușit să construim, 
pe un teren cu suprafața 
de circa 2.100 mp o 
școală de 5.500 metri 
pătrați desfășurați. Școala 
va avea circa 1.500 mp pe 
nivel pentru clasele 0-VI-
II, capacitatea unității de 
învățământ fiind de 750 
elevi în două schimburi”, a 
precizat, la rândul lui, ad-
ministratorul public.

O școală deosebită 
cu sală de sport 
multifuncțională

Prof. Angelica Coman, 
directoarea Școlii ”Ioan 
Bădescu” din Popești-
Leordeni ne-a declarat 

că noua clădire va per-
mite funcționarea unei 
școli în condiții deosebi-
te, având în vedere și cele 
trei laboaratoare care vor 

fi dotate după normati-
vul modern, pentru Limbi 
Străine, TIC și Științe, 
dar și sala de sport 
multifuncțională. ”Sala de 

sport va fi foarte bine do-
tată, la cote europene  și 
sperăm să dezvoltăm și 
partea de educație cu aju-
torul sportului”, a precizat 

prof. Angelica Coman.
Aceasta a menționat 

că în privința dotărilor 
din clase, cu siguranță că 
acestea vor fi la un nivel 
foarte modern, având în 
vedere că și în prezent, 
în școala modulară, cla-
sele dispun de videopro-
iectoare, table smart, ta-
ble albe. ”În plus, noi am 
fost printre primii care am 
dezvoltat proiectul ”Cla-
sa viitorului”, în urmă cu 
trei ani, când nu se dis-
cuta de această pande-
mie, iar școala noastră 
veche, care a fost dărâ-
mată, avea aceaste dotări 
pe care le-am preluat în 
școala modulară. Trebuie 
știut că aceste dotări din 
școală au fost plătite din 
bugetul de la primărie, 
iar pentru dezvoltare per-
sonală, toți profesorii am 
fost pregătiți.  În  buge-
tul școlii avem prevăzute 
cheltuieli pentru dezvol-
tarea personală a cadre-
lor didactice, suportate 
tot de primărie, iar în anul 

2016, 30 de profesori au 
făcut cursul de Google 
Educator nivel intermedi-
ar. La momentul apariției 
pandemiei, noi aveam de-
ja funcționale clasele pe 
Google Classroom și G 
Suite”,  mai precizat prof. 
Angelica Coman.

Finanțare 
nerambursabilă, 
pentru noua 
școală

Primăria Popești-Leor-
deni, în calitate de bene-
ficiar, a anunțat anul tre-
cut, în luna septembrie, 
începerea activităților pro-
iectului “Construire corp 
nou Școala Gimnazială 
„Ioan Bădescu”, din orașul 
Popești-Leordeni, județul 
Ilfov“. Proiectul este im-
plementat prin intermediul 
unei finanțări nerambur-
sabile acordate prin POR 
2014–2020. Proiectul pre-
vede implementarea pâ-
nă la data de 30.09.2023 
și are o valoare totală de 

21.751.657,24 lei din care 
finanțarea nerambursabilă 
este de 21.275.807,10 lei.

Obiectivul general al 
proiectului este construi-
rea unei clădiri noi pentru 
școala Gimnazială ”Ioan 
Bădescu” cu clasele I-VIII 
și clasa pregătitoare, pen-
tru a crește accesul, calita-
tea și atractivitatea proce-
sului educațional în orașul 
Popești-Leordeni și a ser-
viciilor suport în vede-
rea adaptării ofertei școlii 
la cerințele beneficiari-
lor. Scopul este de a crea 
condiții optime pentru o 
educație de calitate pen-
tru un număr de 750 elevi.

Elevii din vechea 
școală învață 
 într‑un spațiu 
modular foarte 
modern

Investiția propusă 
va conține 12 clase de 
învățământ primar și gim-
nazial, 3 laboratoare, sa-

la de sport cu vestiare și 
grupuri sanitare separa-
te față de restul spațiilor, 
sala de lectură, spații pen-
tru cadrele didactice și au-
xiliare, spații tehnice, adă-
post ALA (antiatomic), bu-
fet școlar, etc. Se propune 
o investiție adaptată noi-
lor cerințe de mediu prin 
amenajarea peste terasa 
porțiunii cu două etaje a 
unui spațiu verde. După fi-
nalizarea acestei etape va 
rezulta o investiție unitară 
și modernă, cu regim de 
înălțime: Subsol+Parter+ 
3 Etaje. 

Pent ru  rea l i za rea 
aces tui proiect, vechea 
școală a fost dărâmată, 
iar pe perioada lucărilor, 
elevii au fost mutați într-
o școală de tip modular 
care este foarte aprecia-
tă din punctul de vedere 
al dotărilor și confortului 
educațional, atât de co-
pii, cât și de părinți.  ”Am 
33 de clase în prezent, 
așadar și cu școala no-
uă, vom avea nevoie de 

școala modulară”, a pre-
cizat prof. Angelica Co-
man. Administratorul pu-
blic a completat faptul că 
Primăria Popești-Leordeni 
intenționează să deschi-
dă o linie de leasing pen-
tru a achiziționa sistemul 
modular de școală, de-
oarece în prezent, pentru 
acesta se plătește chirie, 
valorile fiind foarte ma-
ri și greu se finanțat din 
bugetul local. Așadar, ar 
putea fi mult mai rentabi-
lă achiziționarea unităților 
componente ale școlii 
modulare și păstrarea 
acestora, având în vede-
re necesarul de unități 
de învățământ în oraș și 
creșterea constantă a nu-
mărului de elevi.

”În Popești-Leordeni, 
avem 3 școli gimnaziale 
și un liceu, dar necesarul  
de locuri în sistemul nos-
tru de învățământ este în 
creștere”, a spus adminis-
tratorul public Alin Todirea-
nu, subliniind importanța 
realizării noii clădiri. 

Laurențiu Ivănescu 
a subliniat, de aseme-
nea, eforturile și implica-
rea autorităților în buna 
desfășurare a proiectu-
lui. ”Eu sunt directorul de 
proiect, șeful echipei de 
implementare și, împre-
ună cu cinci colegi cu ca-
re lucrez,  pentru financiar, 
achiziții, tehnic și juridic, 
monitorizăm permanent, 
mergem în teren săptămâ-
nal și verificăm lucrările, în 
privința calității și a stadiu-
lui acestora. La momen-
tul acesta, nu avem ni-
ciun fel de obiecțiuni, con-
structorul respectă planul. 
Au fost efectuate verificări 
din partea Inspectoratu-
lui de Stat în Construcții 
și au fost trecute cu brio. 
Deci, totul este respectat. 
Dirigintele de șantier es-
te tot timpul acolo, comu-
nic cu el permanent. Dacă 
lucrurile merg bine, avem 
șanse să avem copiii în no-
ua școală în toamna anului 
2022”, a încheiat manage-
rul de proiect.

actualitateactualitate actualitateactualitate

Noua  Școală ”Ioan Bădescu” este realizată în proporție de aproape 50%
 Unitatea de învățământ ar putea fi inaugurată 

în anul școlar 2022-2023
Sute de elevi din Popești-Leordeni au șansa de a învăța, 
începând cu anul școlar 2022-2023, într-o unitate de învățământ 
nouă și foarte modernă, dacă estimările autorităților se 
îndeplinesc, iar lucrările la noua clădire a Școlii ”Ioan Bădescu” 
vor fi finalizate cu un an mai devreme decât prevede proiectul.

Cristina NedelCu
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