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Primarul comunei Snagov, un om care se ține de cuvânt

Școala veche

Anul acesta, anul școlar va începe în Ghermănești
cu o mare realizare. După câțiva ani de piedici și
greutăți, așezarea va beneficia de o unitate de
învățământ nou-nouță, la standarde europene.
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” va fi
inaugurată cu ocazia începerii noului an școlar, pe 9
septembrie.
Pentru a afla mai
multe despre această
investiție, ne-am depla
sat la Primăria comunei Snagov, cu sediul la
Ghermănești, unde neam întâlnit cu primarul
Marian Oancea. În momentul întâlnirii, edilul radia de bucurie și
satisfacție, pentru că
reușise să ducă la bun
sfârșit unul dintre proiectele sale de suflet, alături de cel privitor la Liceul „Mihail Kogălniceanu”, despre care ne-a dat
o veste foarte bună, la
sfârșitul întrevederii.

Am văzut un
primar fericit!
Astfel, primarul Marian Oancea ne-a povestit,
cu lux de amănunte, toată istoria acestui proiect
„Eu sunt născut-crescut aici, în Ghermănești.
Am fost elevul Școlii „Mihai Eminescu”, pe care am absolvit-o cu o
medie generală cu care mă mândresc – 9,68.
Mi-am dorit să fiu primarul acestei comune și iată că am reușit. Nu știam
atunci câtă muncă presupune această funcție. În
același timp, însă, este o
muncă foarte frumoasă,
mai ales într-o comună
cum este Snagovul, o localitate deosebită cu oameni deosebiți.
Așadar, în 2012 am
ieșit primar. Sunt un om
care iubește copiii și tot ce
se întâmplă în lumea lor,
așa că am fost de foarte multe ori la școala din
Ghermănești, ca de altfel
la toate școlile din comună. Și am văzut această
școală veche, construită
în anul 1960, care nu mai
oferea condiții corespunzătoare, deși toți directorii au avut grijă s-o îngrijească corespunzător. Dar,
vedeți, în 1960 școala s-a
construit în funcție de nevoile de atunci. La început erau doar trei clase,
o cancelarie și un mic birou pentru director. Apoi,
de-a lungul anilor s-au
mai adăugat 2 săli de clasă, mai întâi, pe urmă încă o sală și încă o sală și
încă o sală și încă o cancelarie și așa mai departe,
până a ajuns să aibe 8 săli
de clasă și o cancelarie.
Nu exista măcar un laborator de informatică, calculatoarele erau vechi și
ponosite. Mai mult, toate
construcțiile realizate dea lungul vremii nu au respectat nicio normă de securitate. La o sală de clasă, o grindă se sprijină direct pe un drug de fereas-

Andrei Dumitru
tră! Orice cutremur mai
mare putea provoca un
dezastru!”, ne-a spus primarul.

Clădirea școlii vechi

Edilul se hotărăște
să ridice o școală
nouă
Odată ajuns primar,
Marian Oancea a hotărât să construiască o
școală nouă, în locul celei vechi. A apelat la Ministerul Educației, unde l-a întâlnit pe secretarul de stat, Stelian Fedorca. Acesta, spune primarul „a avut aplecare” față
de problema școlii din
Ghermănești. El a venit
personal, a văzut școala
și a decis că aceasta nu
se mai poate reabilita și
a propus construirea uneia noi.
„Domnul Fedorca m-a
pus în contact cu dl. Horia
Hîrtopan, un om deosebit, care a înțeles imediat
problema, iar construcția
unei școli noi a fost prinsă
în programul de investiții
al Ministerului Educației.
Proiectul presupunea fi
nanțarea de către minister a construirii clădirii până «la roșu», cum se spune, urmând ca din bugetul primăriei să se aloce
banii necesari finisajelor
și dotărilor. Astfel, în anul
2016, după trei ani de documente și formalități, au
început lucrările și vreau
să subliniez faptul că, în
urma licitației, am avut
parte de un constructor
deosebit, care într-un an
de zile a ridicat școala. O
construcție impecabilă!”,
ne-a povestit edilul.
Apoi, primăria a reușit
să obțină banii pentru
cofinanțare prin Ministerul
Dezvoltării, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
Astfel, toate finisajele au
fost finanțate prin Ministerul Dezvoltării, iar primăria a asigurat, din bugetul
local, fondurile pentru dotări, mobilier școlar, table,
videoproiectoare, calculatoare etc.
„Noua școală are 9
săli de clasă și 3 laboratoare, în total 12 spații
pentru efectuarea cursurilor. Avem, astfel, laborator de chimie/fizică, unul
de limba română și unul
de informatică, ultradotate. Lor li se adaugă o bibliotecă, o sală de lectură, un cabinet medical și
unul psihologic, într-un
cuvânt, avem o școală
ultramodernă. Mobilierul
este unul aparte, cum nu
mai găsești la altă școală.
De asemenea, tâmplăria este una din lemn,

Grinda de
rezistență se
sprijină pe
drugul unei
ferestre
Aspecte din sălile de clasă ale
vechii școli

Copiii din
Ghermăneşti
vor învăţa într-o şcoală nouă şi ultramodernă
Primarul Marian
Oancea, în fața noii
școli

Biblioteca școlii

Școala are grupuri sanitare
ultramoderne

Ministerul Dezvoltării a aprobat proiectul de construire a clădirii noului liceu

Vedere de ansamblu a
Școlii „Mihai Eminescu”, din
Ghermănești

Vedere de ansamblu a campusului școlar
Spuneam la începutul acestui articol că primarul
Marian Oancea ne-a dat încă o veste bună pentru toți
snagovenii și nu numai. Astfel, am aflat că proiectul
privitor la campusul școlar preuniversitar a trecut
de toate comisiile de la Ministerul Dezvoltării și de la
Compania Națională pentru Investiții (CNI – n.r.), astfel
că acesta a primit „undă verde”, urmând să treacă prin
etapele următoare, pentru a se putea începe lucrările
de construcție. Fondurile obținute de la Ministerul
Dezvoltării pentru acest proiect se ridică la suma de 9
milioane 250 de mii de euro, adică bugetul primăriei din
Snagov, rezultat din taxe și impozite, pe o perioadă de 5
ani, cum ne-a precizat primarul.
Clădirea liceului va fi una ultramodernă, iar aici vor
putea învăța în jur de 1.000 de elevi, printre care și
sportivi din lotul de canotaj al României, care vor avea
la dispoziție pentru antrenamente o sală cu dotări și
aparate specifice pentru acest sport. Căminul va fi

Căminul pentru elevi și sportivi

reabilitat și extins, camerele cu o capacitate de 2 locuri
vor avea grup sanitar propriu și va exista o bucătărie și
o sală de mese.
„Noi am trecut de toate comisiile, practic ne-a terminat
treaba. Noi mai avem doar obligația să predăm
amplasamentul, după ce vom demola actuala clădire a
liceului, care nu mai corespunde din punct de vedere
a securității la seism. Următorii pași țin de Compania
Națională pentru Investiții. Adică, emiterea ordinului de
ministru, întocmirea caietului de sarcini, organizarea
licitației și atribuirea lucrărilor unui constructor.
Termenul de proiectare a întregului campusului școlar
este de 4 luni, iar termenul de execuție este de 1 an. Iar
dacă toate lucrurile vor merge cum trebuie, anul viitor
elevii vor începe anul școlar într-o clădire nouă, prima
pe care o vom da în folosință din viitorul campus școlar”,
ne-a explicat primarul Marian Oancea.

Terenul de sport multifuncțional

cum rar se mai găsește.
Pe holurile școlii sunt dulapuri unde elevii își pot
lăsa ghiozdanele, rechizitele și lucrurile personale,
astfel că ei vor intra în sala de clasă cu strictul necesar pentru ora respectivă. De asemenea, avem
grupuri sanitare ultramoderne, o centrală termică
de ultimă generație, e o
școală «boboc»!
Din punct de vedere al securității la incendiu, școala este dotată cu
hidranți, senzori de fum și
sprinklere antiincendiu.
Clasele erau prevăzute să primească 24 de
elevi, dar am crescut numărul de locuri cu încă
trei, pentru că mulți își doresc să învețe într-o astfel
de școală modernă. În total, aici vor putea studia
în jur de 300 de copii, care, subliniez, vor învăța
într-un singur schimb.
Vreau să mai subliniez și
faptul că avem în școala
aceasta niște profesori

deosebiți și am creat toate condițiile pentru a avea
un învățământ de calitate în comuna noastră”, a
punctat Marian Oancea.

Sala de lectură

Pe amplasamentul
vechii școli se
va construi o
grădiniță

Așa cum ne-a informat primarul, vechea
școală va fi demolată,
iar în locul acesteia se va
construi o grădiniță cu
orar normal cu 4 săli de
clasă și un teren de sport
multifuncțional.
„Am ținut cont în
acest caz de nevoile din
comuna Snagov, de ceea ce-și doresc părinții.
De jur-împrejurul școlii și
al terenului de sport se va
amenaja un părculeț pentru copii, iar în grădinița
actuală cu program prelungit vom avea, începând
din anul 2020, o sală pentru creșă pentru 30 de copii”, ne-a precizat edilul.

Primarul Marian Oancea într‑una
din clase, în laboratorul de
chimie/fizică și în cancelaria
profesorilor

