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Pandemia de coro-
navirus nu s-a terminat, 
chiar dacă s-au făcut efor-
turi foarte mari și s-au lu-
at decizii dure care să o 
țină sub control. Efecte-
le celor două luni de sta-
re de urgență se resimt în 
toate domeniile și va fi ne-
voie de mult timp și de și 
mai multă implicare pen-
tru a reveni la normalitate. 
Starea de alertă ne per-
mite mai multă mișcare, 
dar există în continuare 
restricții greu de gestio-
nat. Educația este un do-
meniu profund afectat de 
pandemie și nici comuna 
Corbeanca nu a fost oco-
lită de probleme. Ca peste 
tot în România, elevii sunt 
nevoiți să stea acasă și să 
participe la cursuri on-line. 
Reîntoarcerea la un proces 
de învățământ obișnuit, 
așa cum a funcționat până 
în luna martie, ridică încă 
multe semne de întreba-
re și, deocamdată, singu-
ra certitudine este aceea 
că majoritatea copiilor tre-
buie să își închidă situația 
școlară cu ajutorul interne-
tului, iar o bună parte să 
se mobilizeze să învețe cât 

mai bine, cu aceeași teh-
nologie, pentru a putea 
trece în condiții optime de 
Evaluarea Națională sau 
de Bacalaureat.

31 de tablete 
pentru copii care 
învață on-line

Având în vedere 
situația existentă, Primă-
ria și Consiliul Local al co-
munei Corbeanca au con-
siderat că este important 
să se implice și să se asi-
gure că toți elevii au ac-
ces la învățământul on-li-
ne.  ”Pe toată perioada 
pandemiei de coronavirus, 
împreună cu ceilalți mem-
bri ai consiliului adminis-
trativ al școlilor și împre-
ună cu doamna directoa-
re, cu ceilalți profesori și 
cu membri din primărie, 
am hotărât că este nece-
sar să achiziționăm table-
te pe care să le punem la 
dispoziție elevilor, astfel 
încât aceștia să își poată 
desfășura orele în mediul 
on-line. Așadar, primăria 
a achiziționat tablete, îm-
preună cu cartele cu net 
nelimitat, pentru o perioa-

dă de doi ani de zile. Vor fi 
date în total peste 100 de 
tablete. Alegerea elevilor 
a fost făcută de profesori, 
pentru a veni în sprijinul 
părinților care au o situație 
mai precară și nu și-au pu-
tut permite aceste dispozi-
tive. Noi, primăria, am să-
rit în ajutorul copiilor, fă-
când acest efort și donân-
du-le pe perioada stării ac-
tuale”, ne-a declarat Adri-
an Snagoveanu, consilier 
local la Primăria Corbean-
ca, președintele comisiei 
de învățământ al primă-
riei și membru în consiliul 
administrativ al școlilor din 
Corbeanca.

Lucrurile minunate se 
fac cu dăruire, după cum 

a menționat Adrian Sna-
goveanu, iar vineri, 22 
mai, împreună cu repre-
zentantul comisiei pen-
tru învățământ, Aurelia 
 Gheorghiu, au fost oferite 
31 de tablete cu internet 
nelimitat pentru elevii ca-
re, din păcate nu-și permit 
desfășurarea  cursurilor în 
mediul on-line! Acțiunea 
s-a desfășurat în curtea 
școlii, la distribuirea dis-
pozitivelor fiind invitați 
părinții, în condițiile res-
pectării normelor stării de 
alertă, adică cu păstra-
rea distanței sociale. ”To-
tul s-a desfășurat fără pro-
bleme, părinții au semnat 
prin proces verbal achiziția 
și au intrat în posesia celor 

31 de tablete”, ne-a spus 
Adrian Snagoveanu. 

Grădiniță nouă, în 
satul Petrești

Pentru că Educația 
este importantă pentru 
Corbeanca, este la fel de 

important ca investițiile 
programate să fie puse 
în aplicare. Iar acest lu-
cru se întâmplă chiar da-
că suntem în plină stare 
de alertă și ne ferim încă 
de coronavirus. 

Un obiectiv foarte im-
portant și mult așteptat 

de părinții de prichindei 
este noua grădiniță din 
satul Petrești. Grădinița 
este amenajată prin reno-
varea unei foste școli ca-
re nu mai era folosită și 
fusese dezafectată. Pro-
iectul a fost pus în prac-
tică în asociere cu Consi-
liul Județean și este în fa-
za de recepție, din cau-
za pandemiei. ”Grădinița 
va avea program prelun-
git, patru săli de clasă și 
ar urma să găzduiască 
preșcolari în toate cele 
trei grupe de vârstă: mi-
că, mijlocie, mare. Copi-
ii vor primi o masă caldă, 
iar programul lor va inclu-
de și ore de somn. Sun-
tem aproape de inaugu-
rare, mai trebuie pus li-
noleum, centrala termi-
că și mobilier la bucătă-
rie”, ne-a declarat Anton 
Valeriu, primarul comunei 
Corbeanca.  Edilul a mai 
precizat că pentru realiza-
rea grădiniței a fost aloca-
tă suma de 985.000 de lei 
de la Consiliul Județean, 
la care se adaugă suma 
de 109.000 lei care re-
prezintă contribuția de la 
bugetul local al comunei.  
De remarcat este faptul 
că grădinița va avea și o 
pictură deosebită. Și am 
avut chiar șansa de a sta 
de vorbă cu artistul plastic 
profesionist care se ocupă 
cu decorarea pereților in-
teriori ai noii grădinițe. 
Nicolae Popa, artistul ca-
re va face ca acest spațiu 
al copilăriei să devină cât 
mai primitor, ne-a mărtu-
risit că există câte o temă 
pentru fiecare sală de cla-
să. ”Temele sunt, în trei 
clase, povești litere și ci-
fre, iar într-o clasă, ano-
timpurile, litere și cifre. 
La sala de mese, desi-
gur, avem temă predilectă 
masa. Tot ceea ce unește 
compoziția generală es-
te că personajele trebu-
ie să fie recognoscibile, 
ele sunt așezate în fieca-
re din aceste săli, dar aco-
lo unde avem compoziția 
cu temă, ele fac ceva ca-
re să meargă către te-

ma respectivă. La sala de 
mese, avem ca persona-
je Albă ca Zăpada, Bel-
le sau alte personaje în-
drăgite, care aduc o stare 
emoțională benefică co-
piilor. Vor fi evitate acele 
desene care să inducă ura 
sau violența”, ne-a decla-
rat artistul Nicolae Popa.

Rămânând tot în zo-
na educațională, primarul 
Anton Valeriu ne-a  mai 
spus că și la Tamași se 
pregătesc lucruri frumoa-
se pentru copii. Școala 
din satul Tamași este în 
proces de mansarda-
re, pe baza unui proiect 
PNDL 2, care înseam-
nă ”Extinderea școlii, re-
abilitare și modernizare 
prin mansardare școală 
Tamași”. Finalizarea pro-
iectului ar urma să aducă 
în plus un etaj cu 2 labo-
ratoare, fiecare cu câte un 
depozit și grupuri sanita-
re.  ”Un laborator va avea 
suprafața de 50 metri, iar 
cel de-al doilea, 70 metri. 
De asemenea, proiectul 
presupune și amenajarea 
unei săli de festivități la 
mansardă.  Suprafață to-
tală a mansardei va fi de 
481,2 metri, cu o valoa-
re a investiției de circa 4 
milioane de lei, ce rezultă 
din contribuția Ministeru-
lui Dezvoltării și a Consi-
liului Local Corbeanca. 

Centru 
administrativ, cu 
un parc de 3,5 ha

O investiție mult 
așteptată de locuitorii co-
munei Corbeanca este 
centrul administrativ, ca-
re ar urma să reuneas-
că noul sediu al primări-
ei, grădiniță, școală, Cen-
trul Cultural, cât și Parcul 
Corbeanca. Acesta din ur-
mă este aproape gata și 
va avea o suprafață de 
3,5 ha. ”Inițial, aici a fost 
un teren mlăștinos, s-a 
venit cu umplutură. S-a 
mers mult pe spațiu verde 
și s-au creat bazinele, pe 
de o parte ornamentale, 
în care vor fi rațe, gâște 

sălbatice, câteva lebede, 
iar în al doilea rând ne va 
sprijini la irigații. Păsările 
vor putea fi ținute și iar-
na, pentru că li se vor fa-
ce adăposturi și vor fi hră-
nite. În bazinul din capă-
tul parcului se poate ame-
naja iarna patinoar. Pro-
iectul prevede două tera-
se acoperite, gen pergo-
le, semirotunde, destul de 
mari. Au fost astfel gândi-
te încât să ofere tot con-
fortul necesar pentru eve-
nimente de Ziua Copilului, 
Ziua Pensionarului, mai 
precis, să poată fi orga-
nizate evenimente chiar 
dacă plouă sau este foar-
te cald. Locul de joacă va 
avea 300 metri pătrați, fi-
ind dotat cu echipamente 
de joacă, spațiu cu apa-
ratură de fitness în aer li-
ber. De asemenea, au mai 
fost prevăzute 2 terenuri 
de minisport pentru bas-
chet, handbal, minifotbal 
și tenis de câmp, plus te-
renul mare de fotbal cu 
clădire aferentă, vestiare, 
un spațiu pentru adminis-
trator și magazie pentru 
depozitarea echipamen-
telor de întreținere, tri-
bună cu 200 locuri, unde 
se pot organiza și specta-
cole de Ziua comunei sau 
se pot aduce pe timp de 
vară artiști, evenimente. 
S-a dorit un parc pentru 
mișcare. Pentru alei s-a 
renunțat la ideea de pave-
le și se vor asfalta, tocmai 
pentru a se putea folosi 
role, cărucioare, bicicle-
te etc. Proiectul realiză-
rii acestui obiectiv a ținut 
cont și de importanța de 
a avea un număr suficient 
de locuri de parcare”, ne-
a precizat primarul.

Alături de primăria 
nouă, toată zona va de-
veni un centru administra-
tiv și totodată va fi și un 
spațiu verde pentru crea-
rea căruia s-au adus circa 
5.000 de pomi, încercân-
du-se chiar realizarea unei 
mini-grădini botanice. 
Parcul va fi dotat cu ca-

mere video, firmă de pa-
ză și există și intenția de a 
instala rețea pentru Wi-Fi 
gratuit. În capătul parcu-
lui va fi realizată și o clădi-
re gen foișor. Construirea 
Parcului Corbeanca se fa-
ce în asociere cu Consiliul 
Județean Ilfov. Parcul este 
realizat în centrul comunei 
Corbeanca, pe strada Dis-
pensarului, între Stația de 
pompare și tratare a apei 

și Centrul Medical Cardio-
rec. Dotările moderne ale 
parcului îi vizează atât pe 
copii cât și pe adulți și va 
face corp comun cu Cen-
trul Cultural Corbean-
ca, care va facilita acce-
sul la evenimente cultu-
rale, conferințe, specta-
cole și, nu în ultimul rând, 
se vor putea organiza în-
tâlniri cu membrii comu-
nei. Aici vor fi organiza-

te diverse activități și cer-
curi destinate copiilor dar 
și adulților. Centrul Cultu-
ral Corbeanca va avea o 
sală de spectacole de 250 
de locuri, foaier și ane-
xe, cabine tehnice, dar și 
spații cu activități liniștite, 
săli de conferințe, spațiu 
de expoziții, centru de in-
formare, săli de activități 
(cercuri), spațiu de biblio-
tecă – mediatecă etc.

Comuna Corbeanca investeşte în Educaţie şi în proiecte 
care să ridice standardul de calitate a vieţii

Într-o perioadă extrem de dificilă pentru 
România, în care activitatea social-
economică este încă bulversată de pandemia 
de coronavirus, faptul că administrația 
reușește la nivel local să funcționeze și să își 
dovedească eficiența înseamnă foarte mult 
pentru comunitate. Ne-am oprit de această 
dată în comuna Corbeanca unde, pe lângă 
activitățile curente impuse de reglementările 
menite să ne apere de coronavirus, am 
descoperit că se lucrează în ritm susținut 
pentru finalizarea proiectelor de investiții.

Cristina NedelCu
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