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Așadar, școala a 
fost reabilitată, mansar-
da cea nouă a fost dată 
în folosință la începutul 
acestui an școlar, iar aco-
lo sunt organizate cinci 
săli de clasă. Acum, a ve-
nit rândul sălii de sport 
să-și primească benefici-
arii. Prin urmare, vineri, 
14 februarie 2020, i-am 
găsit pe elevii de la nive-
lul primar în sala nouă de 
sport, printre zeci de ba-
loane colorate, bucuroși 
că de acum, chiar dacă 
afară plouă, pot să facă 
orele de sport în condiții 
deosebite. Ne-au spus că 
școala avea doar un teren 
de sport în exterior, iar 
când vremea era urâtă, 
ei făceau sportul în clasă, 
printre bănci.

Noua sală de sport, 
cu care s-ar putea mân-
dri orice școală  dintr-un 
oraș, are 540 mp și, po-
trivit profesorului de 
sport Adrian Matei (bine-
cunoscutul fost fundaș de 
fotbal al echipelor Dina-
mo, Sportul Studențesc, 
Rapid, Steaua sau FC 
Național, ”achiziționat” 
din acest an școlar de 

elevii din Berceni), poate 
găzdui orice competiție 
de volei, baschet sau 
handbal de nivel național. 
”Este o sală deosebită, 
foarte necesară, și pe ca-
re nu doar eu mi-o do-
ream, ci întreaga comuni-
tate”, ne-a declarat Adri-
an Matei.

Primarul comunei 
Berceni, Gheorghe Covri-
gea, ne-a precizat că toa-
te dotările sălii - colțare 
de protecție din bure-
te pentru stâlpi, bănci-
le, porțile, coșurile de 
baschet, spalierele, câ-
teva mingi, saltele și ob-
stacolele pentru alerga-
re au fost achiziționate 
din bugetul local al co-
munei. Iar achizițiile vor 
mai continua cu încă o 
serie de bănci și cu pla-
se de protecție pen-
tru teren. ”Infrastructu-
ra educațională locală 
s-a înnoit și modernizat, 
an după an. Cel mai nou 
obiectiv de investiții es-
te dat în folosință azi, iar 
inaugurarea, după cum 
vedeți, se face într-un ca-
dru oficial, dar prietenos, 
alături de cadrele didac-

tice, reprezentanți ai pri-
măriei și elevi. Ei sunt 
cei care au nevoie de ce-
le mai bune condiții și 
de suportul nostru con-
tinuu. Mă simt onorat și 
emoționat că am oca-
zia să fac lucruri care să 
conteze cu adevărat în 
evoluția și dezvoltarea 
lor”, a spus edilul.

”Nu aveam o sală de 
sport și, de aceea, pen-
tru noi este o mare re-
alizare. De 20 de ani de 
când sunt director, mi-am 
dorit o sală de sport. Și, 
mulțumită domnului pri-
mar Covrigea, acum o 
avem. Reprezintă pentru 
noi un mare sprijin și ne 
ajută foarte mult. Școala 
a fost renovată, mansar-
da este extraordinară, iar 
acum, sala de sport, ex-
trem de necesară!”, ne-a 
declarat directorul școlii, 
Ionica Haiducu, care a 
participat alături de pri-
marul comunei și de di-
rectorul adjunct Camelia 
Bolocan la tăierea pan-
glicii inaugurale a sălii de 
sport. În tot acest timp, 
elevii și-au continuat ora 
de sport, au alergat,  s-au 
jucat și au promis că 
vor avea mare grijă de 
curățenie și vor păstra 
interiorul nedeteriorat, 
pentru ca toți elevii să se 
bucure de investiție.

Școala 1 Berceni are o sală de sport ultramodernă
 1.100.000 de euro, prin PNDL II, pentru grădiniță nouă și extinderea sălii de sport, reabilitarea și mansardarea 

unității de învățământ

În comuna Berceni a fost finalizată o nouă 
investiție importantă pentru comunitate - sala 
de sport construită la cele mai noi exigențe, 
la Școala cu clase I-VIII nr. 1 din localitate. 
Lucrarea a fost realizată cu finanțare din 
partea Ministerului Dezvoltării, prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II. 
În valoare totală de 1,1 milioane de euro, 
proiectul a reprezentat un pachet complex de 
lucrări care au inclus extinderea sălii de sport, 
reabilitarea și mansardarea unității școlare, 
precum și construirea, de la zero, în Berceni, 
a grădiniței (nr. 3) cu program prelungit 
(inaugurată deja în anul 2019).
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