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Mai exact, ca soluție 
de urgență, dat fiind 
numărul insuficient al 
spațiilor de învățământ 
din comuna Berceni, su-
prapus peste creșterea 
importantă a numărului 
de locuitori, în special fa-
milii tinere cu copii, Primă-
ria Sectorului 4 dorește să 
monteze, fără vreun cost 
din partea comunei Ber-
ceni, în curtea Școlii Gim-
naziale Nr. 1, corpuri mo-
dulare, cu patru săli, pen-
tru circa 100 de preșcolari. 
S-a ales curtea școlii, pen-
tru ca cei mici să benefi-
cieze și de locul de joa-
că din incintă, unde mai 
funcționează o grădiniță, 
dar și pentru că aici sunt 
deja introduse utilitățile. 
Propunerea administrației 
locale a Sectorului 4 a fost 
gândită în contextul în ca-
re un număr important de 
copii sunt aduși zilnic, cu 
autoturismele părinților, 
la grădinițele din Sectorul 
4, apoi fac drumul înapoi, 
spre casă, fapt care îngre-
unează considerabil trafi-
cul rutier din sudul Capi-
talei, nu doar la orele de 
vârf.

Însă, inițiativa Sec-
torului 4 pare că nu es-
te agreată de o parte a 
consilierilor locali din Ber-
ceni, care au propus, po-
trivit declarației prima-

rului Gheorghe Covri-
gea, ”transformarea ba-
zei sportive din localitate, 
în grădiniță”. ”Vor ca, mai 
bine să stricăm un obiec-
tiv care ne este folositor 
și are o destinație clară 
- alta decât grădiniță. În 
plus, întreaga investiție 
cu amenajarea unei 
grădinițe acolo ar fi supor-
tată de la bugetul local, 
și, mai mult, potrivit Le-
gii 69/2000 - Legea edu-
cației fizice și sportului, 
art. 79, schimbarea des-
tinației sau desființarea 
unor baze sportive apar-
ținând domeniului public 
sau privat al statului sau 
al unităților administrativ-
teritoriale se poate face 
doar cu aprobarea Minis-
terului Tineretului și Spor-
tului și, foarte important, 
cu garanţia constru-
irii altor baze sporti-
ve similare. Prin urma-
re, am solicitat Ministeru-
lui Tineretului și Sporturi-
lor un punct de vedere, în 
condițiile în care nu avem 
în plan construirea unei 
alte baze sportive, dar do-
rim schimbarea funcțiunii 
celei existente. Consilie-
rii locali vorbesc despre 
recompartimentare, însă 
aceasta nu ar fi suficien-
tă. Avem acolo o fațadă 
din sticlă, neadecvată, 
vara este foarte cald, iar 

iarna este frig înăuntru. 
Am avut acolo găzduiți 
cetățeni din Ucraina și a 
fost foarte dificil cu asigu-
rarea condițiilor. Apreciez 
că ar fi vorba de demola-
rea a circa 90% din clădi-
re, reconstruirea spațiului, 
adecvat noii funcțiuni, ca-
re pentru grădiniță are 
niște cerințe foarte clare. 
Ca să nu mai vorbim că 
acea bază sportivă poa-
te aduce bani la buget. 
Eu sper să se renunțe 
la această idee, iar dacă 
va exista o hotărâre de 
CL în acest sens, îmi re-
zerv dreptul de a acționa 
în instanță, și să se ac-
cepte soluția modularelor. 
După cum bine știți sunt, 
chiar în Ilfov, dar și în 
București, multe școli ca-
re funcționează cu astfel 
de spații moderne. Vor-
bim de modulare de cea 
mai bună calitate. Prima 
dată, consilierii locali care 
se împotrivesc demersu-

lui au argumentat că sunt 
scumpe aceste modulare 
ca să le achiziționăm noi, 
apoi, când s-a propus lua-
rea lor cu chirie, nici așa 
nu s-a dorit, iar acum, 
resping gestul generos al 
Sectorului 4”, ne-a expli-
cat edilul.

Sunt demarate 
mai multe proiecte 
care au ca obiectiv 
extinderea 
spațiului 
educațional

Gheorghe  Covrigea 
ne-a spus și că, tot pen-
tru a rezolva proble-
ma spațiilor educaționale 
pentru nivel grădiniță, 
pentru a nu fi nevoiți să 
desființeze grupa mică 
(care nu este obligatorie 
și se discută, din păcate, 
această variantă, chiar la 
recomandarea Inspecto-
ratului Școlar Județean), 

făcând astfel loc copii-
lor din grupele mijlocie și 
mare (obligatorii), se va 
amenaja mansarda after 
school-ului din localita-
te, dându-i funcțiunea de 
grădiniță. ”A fost eliberat 
certificatul de urbanism 
și urgentăm procedura 
de demarare a lucrărilor. 
Aveam apoi nevoie de au-
torizarea ISU și vom avea 
și această soluție provizo-
rie”, a spus primarul.

De asemenea, pen-
tru copiii și mai mici, de 
0-3 ani, în localitate a în-
ceput, în luna ianuarie, 
în Str. Fabrica de mobilă, 
pe un teren de circa 900 
de mp, construcția unei 
creșe publice P+1. Lucra-
rea este finanțată din bu-
getul local, iar construcția 
va avea trei săli de clasă 
la parter și trei la etaj, ca-
binet medical, vestiare, 
grupuri sanitare cu duș, 
biberonerie, sală de pic-
tură, sală pentru activități 

practice, sală gimnastică, 
spălătorie, spații de depo-
zitare etc.

Administrația loca-
lă face demersuri și pen-
tru construirea unei școli 
noi, în Cartierul Mamina 
din localitate, în asocie-
re cu Consiliul Județean 
Ilfov și, în plus, încearcă 
identificarea unui alt te-
ren disponibil, tot pentru 
construirea unui spațiu 
educațional, destinația 
exactă a acestuia urmând 
să fie stabilită la momen-
tul respectiv, în funcție 
de necesități. Ar putea 
să fie o altă școală nouă, 
o grădiniță sau un after 
school.

Până atunci însă, în 
această vară, va fi demo-
lat corpul vechi din Școala 
1, care va fi înlocuit cu o 
construcție P+2, care va 
cuprinde, de asemenea, 
14 săli de clasă, potrivit 
primarului comunei Ber-
ceni.

actualitate

Se caută soluții pentru rezolvarea 
crizei de spații pentru învățământ, 
în Berceni

 Primăria Sectorului 4 oferă 
gratuit modulare de calitate 

pentru preșcolari din comună, 
însă consilierii locali vor 

”recompartimentarea” bazei 
sportive

Într-o ediție anterioară a Jurnalului de Ilfov 
prezentam decizia Consiliului Local al Sectorului 
4 al Capitalei de a se asocia cu Primăria comunei 
Berceni, în vederea realizării, în comun, a unei 
grădinițe, în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 1 din 
localitatea ilfoveană. Primăria comunei Berceni 
urmează să pună la dispoziție terenul, iar 
administrația locală a Sectorului 4 finanțează 
investiția.
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