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„Opera lui Ion Ghica (1816—1897) este
muzeul Carnavalet al nostru organizat de un
bun artist. Este de altfel foarte adevărat că
epoca 1821—1848 a fost de un mare pitoresc
prin repezile prefaceri şi întrepătrunderea de
elemente contrarii, şi străinii înşişi au rămas
impresionaţi. Trebuie să ne gândim că
Kogălniceanu, omul saloanelor berlineze,
debutase pe scena vieţii cu antereu. Deceniile
sunt însemnate în biografia acestor oameni cu
mereu altă coloare violentă. Colecţia lui
Ghica este distribuită pe săli şi epoci,
formând serii pe generaţii. Într-un loc dăm de
Radovanca, vrăjitoare, locuind în ruinile
palatului Dudeştilor; după ea vine Călina,
fata ei, nevasta lui Soare potcovaru ţiganul
întâi, apoi a lui Stoian, zavergiu cu
“tarabulus la cap şi cu iatagan la brâu”; în
sfârşit, urmează nepotul Radovencei,
bonjurist de la Paris umblând “când
răsturnat în droşcă sau în carâtă, când călare
pe cai de soi, când mâind armăsarii din
faeton”.

G. Calinescu in Istoria literaturii romane de la origini si
pana in prezent
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Comuna Ghergani
- atestare documentară,

16 august 1590

Comuna Ghergani s-a înfiinţat înaintea comunei Răcari şi a avut o viaţă
administrativ-socială cu mult înaintea celorlalte localităţi.

Aşa cum am afirmat ,stimate cititorule,comuna Ghergani s-a infiripat ca
aşezare inaintea comunei Răcari si a avut o viaţă administrativ-socială cu
mult inaintea celorlalte localităţi. Se pare că proprietarii de pământ de
aici:fam.Ghica, Ianache Văcărescu, Ivaşcu Golescu, au avut primele
proprietăţi pe acest teritoriu. Ocupaţiile locuitorilor erau agricultura,
creşterea vitelor, cultura cerealelor.
Meşteşuguri:88 lemnari si 10 rotari (1838).

In 1810, erau 45 de case, 145 de locuitori; in 1838, erau 185 de familii cu
744 locuitori;

Prin Ghergani, trecea drumul naţional Bucureşti-Târgovişte, pietruit si
calea ferată construită impreună cu gara de către familia Ghica. A avut
şcoală inca din 1804, din iniţiativa lui Ion Mavrodin.

Primăria comunei Ghergani apare in documente incă din 1860.
Intrucât documentele consultate sunt foarte vechi, vom reproduce, în

traducere din slavonă, fără a ştirbi din valoarea lor relevantă, citându-le
numai in text.

Suntem la doi ani de la Unirea Principatelor Romane (1859,24 ianuarie),
in iunie 1861 si iată cum arăta un document al Primăriei comunei Ghergani,
redactat cu litere slavone si a cărui traducere aparţine autoarei acestor
rânduri.
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Domnule,

Drept premisă la pretențiile nr. 7823, vă transmit în copie adresa domnului
Subprefect al Judecătoriei locale nr. 5816 si vă invită ca având în vedere ordinele
nr.318, 4891, 12491, anul trecut; 860 si 5832 din 25 mai trecut, se aprobă cererea
domnului prezident fără a mai întinde zadarnic corespondenţa.
Tot printre documentele din această perioadă, am găsit referiri la satele Sabieşti,
Stăneşti.
Principatele Unite
Sfatul satelor Ghergani, Săbieşti, Stăneşti, nr.22 din mai 23, ordin consilier
(nume indescifrabil) din îndemnul domnului Prefect, se trimite referatul din
partea subprefectului, s-a primit ordinul nr. 7843.
Invăţământul se făcea în şcoala înfiinţată în 1804 iar despre starea şcolilor, în
general, sunt informaţii. Într-un document din 1903, 21 iulie,  se povesteşte
despre starea şcolilor “ca fiind deplorabilă”.

Se propune înfiinţarea unei societăţi care are ca scop strângerea fondurilor
pentru construirea de localuri, numai la comunele “rurale”, prin vânzarea de
bilete la serbările organizate cu prilejul sărbătorii din 27 iulie-Sf. Pantelimon,
care se pare, era zi consacrată pentru târguri în acea perioadă. Nota este
semnată de C. Câmpeanu şi revizor şcolar Gh. Cherciu. Treburile comunei erau
conduse de un consiliu local, care era convocat în sesiuni ordinare pentru
deliberări privind treburile comunității. Primarul, Ghiţă Duţă, semnează alături
de consilierii: Ion Gligore, Duţă Petre, I.Pantazi, Ioniţă Ştefan, Ion Andrei, Ioniţă
I. Muşat, Tudor Ivan. Secretarul primăriei era G. Teodorescu.

La sfârşitul secolului al XIX- lea avea în componenţă satele: Ghergani,
Mavrodin, Colacu şi Săbieşti, cu 1750 de locuitori. Aici funcţionau o moară cu
abur, trei biserici si două şcoli (Ghergani şi Colacu). În 1925, comuna Ghergani,
are 3150 de locuitori şi cuprinde satele: Bălăneşti, Colacu, Gămăneşti, Ghergani,
Mavrodin, Săbieşti, Stăneşti.
Printre preocupările primăriei, era și paza avutului cetățenilor (holdelor) de pe
teritoriul comunei.
Tot de aici, aflăm ca rodul muncii oamenilor era în pericol, întrucat numărul
făcătorilor de rele era în creștere, furturile erau, îndeosebi, de păsări, vite,
cereale. În localitate, ființau laolaltă cârciuma (printre comercianți: Grigore
Ranzopol și Floarea Ionescu). Primarul era, la 1899, V. Popescu iar notar, N.
Teodorescu.
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Pe la 1890, Primăria Ghergani acorda un ajutor armatei în trăsuri pentru
cărat cazarmament și alimente contra cost. Putem deduce că starea
economică a comunității era prosperă din moment ce oferta este făcută. În
gara Ghergani, se afla după 1912, sediul Federalei Mihail Kogălniceanu, a
băncilor populare iar corespondența vremii stă mărturie. Aceste banci
sprijineau țăranii, clasa de mijloc, pentru dezvoltare în agricultură:
însămânțări, creșterea viermilor de mătase (contract cu Franța), vânzări de
cereale, plante legumicole (arpagic 0154). Viața spirituală se desfășoară în
lăcașurile de cult (biserici) dată fiind importanța și numărul acestor lăcașuri
de cult.
Ghergani a fost sat component al comunei Răcari (1930) și al orașului
Răcari din 1968 și până în prezent, dar și comuna între 1864-1930 și 1931-
1968; stau mărturie ca monumente ale naturii aleile cu tei și cu tecari ce
conduc în interiorul parcului unde au răsunat pașii lui Odobescu, V.

Alecsandri,  Aristita Romanescu, A. Ubicini. Parcul conacului, unde domina,
odinioara, vestitul stejar de la Ghergani, prăvălit de o furtună în 1955.

E o înscenare muzeală savantă, plină de umor, în prezentări dioramatice,
întrunind toate elementele pătrunderii modului de existenţă al individului. Aci
vedem pe fiul sucitului Mavrogheni-vodă mergând în calească cu ţiitoarele sale din
Tătăraşi şi Taiebarbă, în chip de harem, îmbrăcat anacronic cu giubea de pambriu
portocalie îmblănită cu râs, ciacşiri roşii, meşi şi papuci galbeni; colo, luxoasa casă
a boierului Romanit (Ghica are o extraordinară memorie vizuală): macaturi şi
perdele de mătăsărie groasă de Damasc şi de Alep, scaune de abanos, încrustate
cu sidef, îmbrăcate în piele de Cordova, policandre de Veneţia; tinerii în straie
orientale joacă vals şi ecossaise; de pe un pat familia domnului priveşte hieratică:
“În sala de bal, vodă, îmbrăcat cu giubea albă, hanger de brilianturi la brâu, şedea
în mijlocul sofalei între ferestre, rezemat pe perne, cu gugiumanul de samur, cu
funda albă cam pe frunte şi cu mâinile încleştate la ceafă.
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Şcoala din satul Ghergani este atestată în 1905. Împreună cu fosta casă a
învăţătorului, un corp mai nou de clădire şi terenul de recreaţie şi sport au
format un ansamblu care, în 2004, a fost abandonat, activitatea şcolară
mutându-se pe alt amplasament. Recent s-a obtinut o finanţare europeană
pentru proiectul intitulat: Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare
infrastructură educatională, şcoala generală Ghergani, oraşul Răcari,
judetul Dâmboviţa. Autorul proiectului este arhitect Doina Petrescu (S.C.
DOCT SRL), specialist MCPN şi arhitect stagiar Teodor Bâte. Fondurile
europene s-au câştigat pe axa 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă. În ciuda titlului care
menţionează lucrări de reabilitare, modernizare şi extindere, proiectul
suprimă construcţia existentă.

În mod normal, vechea şcoală ar fi trebuit integrată în noul proiect din cel
puţin câteva motive evidente:

 clădirea a fost prima construcţie şcolară din localitate făcută la iniţiativa
familiei Ion Ghica pe un teren cedat comunităţii locale în acest scop;

 construcţia şcolii a marcat un program unic în dezvoltarea educaţiei în
România, făcând parte din programul iniţiat în acea perioadă de Spiru Haret.
În acest sens, clădirea este un martor grăitor pentru toate generaţiile care s-
au format de la începutul secolului XX;

 starea fizică a construcţiei şcolii este bună cu toate că în perioada de
abandon au dispărut ferestrele şi echiparea tehnică interioare (după cum
rezultă din expertiza tehnică întocmită de specialişti atestaţi);

 valoarea estetică şi documentară a clădirii o impune ca reper arhitectural şi
identitar pe care
comunitatea ar
trebui să îl
preţuiască şi
valorifice, cu
atât mai mult cu
cât ea se află în
vecinătatea

clădirilor monument istoric parte a ansamblului Curţii Ion Ghica: capela,
conacul, zidul de incintă şi parcul, încadrate în grupa valorică A (valoare
naţională şi / sau internaţională, cod în Lista Monumentelor Istorice 2010:
DB-II-a-A-17516);
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Integrarea unei clădiri existente având o valoare culturală ca a aceleia de faţă
în cadrul unui proiect nou la standarde actuale este un procedeu folosit în
mod curent în practica de dezvoltare sustenabilă a unor infrastructuri care
evoluează în timp.
Fundaţia Pro Patrimonio a depus în data de 15.12.2010 cererea de clasare în
regim de urgenţă a Şcolii „Ion Ghica" cu număr de înregistrare 1378, însoţită
de un releveu, fotografii, raportul tehnic (12.01.2011) şi studiul istoric de
fundamentare (22.02.2011).

“Sperăm într-o reacţie urgentă a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice
nr.3 la cererea de clasare şi ca arhitecţii care poartă responsabilitatea
proiectului să ia măsurile necesare pentru integrarea clădirii existente a
Şcolii "Ion Ghica" în proiectul: Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare infrastructură educatională, şcoala generală Ghergani, oraşul
Răcari, judetul Dâmboviţa.”

Clasarea şcolii ca monument şi menţinerea ei ca obiect integrat în cadrul
proiectului: Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură
educatională, şcoala generală Ghergani, oraşul Răcari, judetul Dâmboviţa
justifică întregul demers al Primăriei exprimat în titlul proiectului.
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Scurt istoric
Vechea şcoală a apărut ca urmare a programului naţional pentru realizarea
de clădiri de învăţământ iniţiat de Spiru Haret. În istoria şcolii mai întîlnim o
altă personalitate, Ion Ghica, om politic, economist, scriitor, ce a donat
pentru realizarea acesteia o parte din moşia conacului său şi a sprijinit
activitatea şcolii, motiv pentru care aceasta i-a purtat numele încă de la
înfiinţare. Este un caz ce ilustrază contribuţia marilor proprietari de pământ
la creşterea calităţii vieţii din satele unde deţineau moşii, prin contribuţii la
realizarea clădirilor comunitare: şcoală, biserică, primărie, etc.
Şcoala este o mărturie a procesului de modernizare al României de la
sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, al modului în
care autorităţile centrale au demarat lupta cu analfabetismul, au asigurat o
cultură generală cetăţenilor, au implementat valori şi norme de
comportament şi au susţinut formarea identităţii naţionale, pregătind astfel
apariţia unor generaţii de excepţie.

Important este şi programul arhitectural ce a condus la apariţia localului
şcolii. Lucrările pentru construirea şcolii au început în 1904 şi au fost
finalizate în mai 1905. Este vorba de o adaptare semnată de inginerul
judeţului Nicolae Bruneanu a unui proiect tip elaborat în 1897 de Casa
Şcoalelor din Ministerul Instrucţiunii Publice. În acel moment, ministerul
punea la dispoziţia comunelor mai multe tipuri de şcoli, variate în funcţie de
numărul de săli de clasă şi materialele de construcţie. De menţionat faptul că
şcolile pot fi extinse cu uşurinţă.
Clădirea pastreaza conceptul de organizare spaţial-volumetrica initial, are o
imagine reprezentativă pentru Școlile construite în Muntenia şi Moldova în
perioada 1863-1915 şi se integrează imaginii şi istoriei ansamblului
conacului I. Ghica.
Şcoala este alcătuită din doua sali de clasa de circa 10mx6,5m dispuse
simetric pe laturile lungi ale unui hol central ce are pe capete accesul în
clădire şi cancelaria. Ulterior clădirii i-a fost adosat un windfang şi încă o

incapere de clasa. Clasele au
dimensiuni dictate de raţiuni
rezultate din igiena studiului,
astfel fiecare elev beneficiază de
un volum necesar de aer, de o
luminare, ventilare şi încălzire
corespunzătoare şi un mobilier
adecvat.
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Blazonul familiei Ghica Aleea cu tecari – proprietate Ion Ghica

Conacul Ion Ghica la 1859
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Capela Ion Ghica



Școala “Ion Ghica” – Ghergani
ISTORIA UNEI               ISTORIA UNEI EVOLUȚII…

1010 Mai, 2016

Parfumul trecutului stăruie iar şcolile
stau mărturie

Școala Ghergani, ieri

Întoarcerea din tabără, 5 iulie 1951.
Silvia Popescu, Logofătu Didina, Ionel
Teodorescu, director al şcolii, Elena
Teodorescu.

Logofătu Silvia, elevă la Şcoala Normală
de fete Oteteleşeanu, Măgurele,1943-
1944. Ulterior a funcţionat la Şcoala
generală Ghergani, ca învăţătoare, vreme
de patru decenii.

Școala veche, clădire de patrimoniu, care a intrat în reabilitare după 2008; Logofatu Silvia,
directorul Teodorescu Ionel, Dogariu Gheorghe, Logofătu Didina și Elena Teodorescu. O
echipă despre care documentele vorbesc numai de bine. Anii 1948 -1950.
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Școala Ghergani, ieri

Directorul Şcolii generale Ghergani, Părnuş Gheorghe, învăţătoarea
Popescu Silvia și un grup de eleve la absolvirea clasei a opta, 1962.

Învăţătoarea Popescu Silvia , în 1961, cu clasa a doua, la serbarea de sfârşit de an şcolar.
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Popescu  Silvia, în faţa şcolii construite,
cu aportul profesorilor şi învăţătorilor, în
timpul directorului Părnuş Gheorghe,
anii  60. Şcoala a fost demolată, pentru a
se construi, după 2008, o alta modernă.

Inv. Popescu Silvia împreună cu clasa, în faţa şcolii vechi, Ghergani.
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Învăţătoarea Popescu Silvia împreună cu o clasă de elevi, în 1970.

Una dintre promoţiile care s-au adăpat la izvorul de cunoştinţe predate la Şcoala Ghergani,
împreună cu înv. Popescu Silvia.



Școala “Ion Ghica” – Ghergani
ISTORIA UNEI               ISTORIA UNEI EVOLUȚII…

1410 Mai, 2016

Absolvenţi ai ciclului gimnazial la Şcoala Ghergani împreună cu învăţători şi profesori. De la
dreapta la stânga; directorul şcolii, prof. Părnuş Gheorghe, Logofătu Tudora, Ştefan Viorel, Radu
Marina, Ciobanu Raisa, Hârsu Eugenia, Livede Eugenia, Livede Eugenia, Cristea Aurica, Tudose
Ioana, Tănase Melpomena, Popescu Silvia, Chirculescu Maria, Tănase Catrinel, Voicu Milica,
îngrijitoare 1972.

Serbare şcolară prezentată de
înv. Logofătu Tudora.
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La orele de  repetiţii la orchestra Şcolii Ghergani, împreună cu dirijorul Andrei Manea.

Reuniune a cadrelor didactice cu prilejul unui eveniment privat. Remarcăm prezenţa
directorului Şcolii generale Ghergani, Părnuş Gheorghe.



Școala “Ion Ghica” – Ghergani
ISTORIA UNEI               ISTORIA UNEI EVOLUȚII…

1610 Mai, 2016

1976-1977, clasa a doua, împreună cu învăţătoarea Logofătu Tudora

Învățătoarea Logofătu Tudora împreună cu clasa a doua 1977-1978
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Orchestra Şcolii Ghergani, condusă de Andrei Manea.

Inv. Logofatu Tudora împreună cu una dintre clasele avute.
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Vasilescu Lucretia, Stefan Viorel, Costea Magdalena, Marina Radu, Cristea Aurica, Zait
Viorica, Logofatu Tudora, cadre didactice la Şcoala Ghergani, 1978.

Ştefan Viorel, prof. la Şcoala Ghergani, împreună cu alte cadre didactice, la cursurile de
perfecţionare.
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Activităţi ale organizaţiei de pionieri din şcolile Colacu şi Ghergani având ca loc de
desfăşurare celebra alee cu tecari ce ducea în Parcul Conacului Ghica.1970

Serbare la Şcoala Ghergani, în fundal şcoala veche; ca mijloc de sonorizare, se observă
un aparat de radio; 1975
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„Cărăm toată viața pe tălpi geografia locului natal – Vasile Ghica”

Decăderea unui așezământ de cultură

Școala veche, 1905

Corpul de clădire adăugat în anii 1960
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Școala veche, 1905

O fereastră spre trecut...



Școala “Ion Ghica” – Ghergani
ISTORIA UNEI               ISTORIA UNEI EVOLUȚII…

2210 Mai, 2016

Fosta scenă unde au răsunat serbările de început și sfârșit de an școlar.

Locuri pe unde au trecut promoții de elevi și profesori...
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2310 Mai, 2016

Corpul școlii generale Ghergani,  construit în anii '60 (spate)

Un alt segment al Școlii generale Ghergani la care au funcționat Parnus Gheorghe, director și
Craiciu Cornel, comandant de pioneri, perioada în care Școala Ghergani era Școală etalon, în
regiunea București.
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Curtea școlii, insingurată, loc de trecere pentru călători

Interiorul unei clase, în perioada părăsirii acestui loc.
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Amintirile unui așezământ de învățământ trăiesc printre dărămături.
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2610 Mai, 2016

Câte glasuri au răsunat pe acest hol, câți pași au trecut  pe aici spre viitor...

Școala veche, în timpul unei ierni. Bătrâna “doamnă”, insingurată și fără ferestre, așteaptă,
parcă o renaștere. "Oủ sont les neiges d'antan," (Fr. Villon)
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2710 Mai, 2016

Rămas bun într-o zi de 17 iunie, pentru a intra într-o vacanță prelungită care a durat mai
mulți ani... Revederea se va produce în 10 mai 2016!
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2810 Mai, 2016

O soluție pasageră...
Școala din rigips

Iată clădirea Școlii Ghergani, construită cu fonduri de la Banca Mondială și care a servit ca
așezământ de învățământ după 2004. O construcție fragilă care  a necesitat frecvente
intervenții  pentru reparații.
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„REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI
ECHIPARE INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ –

ȘCOALA GHERGANI,
ORAȘ RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Axa prioritara: 3 “Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale.”

Domeniul de interventie: 3.4. “Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională  continuă.”

ORAŞUL  RĂCARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

ORAŞUL  RĂCARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

10 MAI 2016
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Cod SMIS -11.000

Contract de finanţare nr 926/25.10.2016.

- Valoare totală a proiectului – 8.815.446,42  lei

AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
 AXA PRIORITARĂ  3 - IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
 DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.4. - REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI
ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PREUNIVERSITARE, UNIVERSITARE ȘI A
INFRASTRUCTURII PENTRU FORMARE PROFESIONALA CONTINUĂ
 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – NU ESTE CAZUL

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA
REGIUNEA: SUD MUNTANIA
JUDEŢUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: RĂCARI,

Orașul Răcari se afla situat în partea de S-E a județului Dâmbovița, la distanța egală față de București și Târgoviște și
este străbătut de DN 71. Orașul este aşezat în Câmpia Titu la o altitudine de 140 m față de nivelul mării, fiind brăzdat
de cursurile râurilor Colentina și Ilfov.



Școala “Ion Ghica” – Ghergani
ISTORIA UNEI               ISTORIA UNEI EVOLUȚII…

3110 Mai, 2016

Se invecinează cu:
Nord: Bilciurești și Cojasca;
Sud: Tărtășești, Ciocănești, Slobozia Moară, Lunguleţu;
Est: Butimanu;
Vest: Conțești și Cornățelu.

Numele satelor aflate în administrație: Ghergani, Mavrodin, Colacu,
Ghimpați, Săbiești, Bălănești și Stănești.

Răcari este un oraș cunoscut până în 1911 sub numele de Podul
Bărbierului. A fost declarat oraș prin Legea nr. 543 din 25 noiembrie 2004.

Ca unitate administrativ-teritorială, orașul Răcari a fost atestat în
anul 1725, printr-o cruce ridicată de starostele bărbierilor din București,
fiind cunoscută sub numele de comună Podul Bărbierului, datorită podului

peste pârâul Ilfovăt, ridicat de același bărbier pe drumul ce lega Bucureștiul de Câmpulung. Crucea a fost ulterior
mutatâ în curtea moșierului Gh. Meitanii la începutul secolului al XX-lea. Pe cruce se arată că a fost ridicată de Ștefan
Vataful, de bărbieri și de alți meșteri.

La dezvoltarea satului a contribuit și amplasarea acestuia, la jumătatea drumului dintre București și Târgoviște,
situație ce a impus dezvoltarea comerțului în jurul locurilor de han în cele din urmă ajungând a fi un apreciat centru
comercial.

În 1911 localitatea ia denumirea de Răcari, denumire ce se păstrează și astăzi.
Orașul Răcari este o localitate a cărei economie nu are o ramură preponderentă, între producția agricolă și

cea industrială existând un echilibru. Principalele ramuri industriale sunt: metalurgie, prelucrare a lemnului, confecții și
textile. De asemena funcționează un număr de aproximativ 150 de agenți economici în diferite domenii de activitate.
Pe amplasamentul situat în satul Ghergani, oraş Răcari, Aleea Şcolii, nr. 1, se află Şcoala “Ion Ghica” - Ghergani. Pe
teren se regăseau mai multe clădiri, abandonate total sau parţial: Şcoala “Ion Ghica” - corp nr. 1, Şcoala “Ion Ghica” -
corp nr. 2, Corp nr. 3 şi anexă.

Obiectivul proiectului

Infrastructura școlară are o deosebită importanță pentru atragerea activităților cu nivel înalt de cunoștințe,
acestea asigurând condițiile adecvate pentru pregătirea și calificarea populației.
Presiunea asupra reducerii cheltuielilor publice, precum și fiscalitatea ridicată, au sacrificat în mod constant stimularea
programelor sociale. În mod special a fost afectată finanțarea învățământului, consecință inevitabilă fiind deteriorarea
capitalului uman și reducerea potențialului de dezvoltare economică pe termen mediu și lung.
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Principala problema a învățământului este infrastructura.  Lipsa de siguranță în exploatare datorită avariilor
provocate de vechimea clădirilor este o problemă importantă a infrastructurii educaționale.
Evoluția ascendenta a natalității din ultimii ani, coroborată cu disponibilitatea infrastructurii de învățământ obligatoriu,
va determina, în perioada imediat următoare o creștere a presiunii manifestate asupra infrastructurii de învățământ
obligatoriu.
Proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructura educațională – Școala Ghergani, oraș Răcari,
județul Dâmbovița” are ca obiectiv general sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate

teritorial, potrivit  nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propus vizează atingerea următoarelor obiective specifice:
îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și asigurarea accesului la educație.

Fondurile atrase prin programe cu finanțare externa și cele alocate din bugetul de stat pentru investiții în unități
de învățământ (cu precădere preuniversitar), nu acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaționale din
România. În plus, calamitățile naturale din ultimii ani au contribuit la creșterea nevoilor de reabilitare a infrastructurii
educaționale, un număr mare de unități de învățămănt necesitând lucrări de reabilitare și dotare cu echipamente
didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare. Între acestea se numără și Școala “Ion Ghica” – Ghergani,
situată în jud. Dâmbovița, oraș Răcari, satul Ghergani, Aleea Școlii, nr. 1. Construcțiile amplasate pe teren au fost
abandonate total sau parțial de peste 10 ani, în prezent aflându-se într-o stare avansată de degradare, ce impune
realizarea unei investiții de reabilitare, modernizare, extindere și echipare.
Investițiile propuse prin prezentul proiect vor asigura premisele creșterii capacității de școlarizare a unităților din
învățământul obligatoriu, îmbunătățind astfel condițiile de acces la educație a populației.
Asigurarea unor spații moderne de desfășurare a activităților educaționale precum și a celor de recreere, va atrage
după sine sporirea  interesului pentru procesul de învățământ.

Astfel, prin:
 lucrări de reabilitare și modernizare,
 extindere construcție existentă,
 amenajare bază sportivă,
 amenajări exterioare și împrejmuire incintă și
 dotare cu echipamente de laborator, dotarea cu echipamente IT, dotare bibliotecă și sala de lectură se va asigura
atingerea celor două obiective specifice ale acestui proiect și deci implicit atingerea obiectivului general „sprijinirea

unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, potrivit  nevoilor și resurselor specifice, cu accent

pe sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale”.
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Județul Dâmbovița beneficiază de un mediu educațional cu tradiție, oferind multiple oportunități de specializare.  Prin
strategia de dezvoltare locală, sunt stabilite investiții  ce se preconizează a fii realizate în următorul interval de timp,
printre care și acest obiectiv de investiții.

Dacă ne referim strict la proiectul prezentat, putem spune că da, proiectul de investiții constând în „reabilitare,
modernizare și extindere și dotare infrastructură educațională – Școala Ghergani, județul Dâmbovița” face parte dintrun
proiect mai amplu.

Școala, atât în mediul rural, cât și în cel urban, trebuie să constituie un pol de influență și referință în societate.
Elevii trebuie să se simtă atrași de școală, de activitățile școlare și extra-școlare ce se desfășoară în incinta unității de
învățământ. Ei trebuie să fie în siguranță, trebuie să Ii se acorde tot confortul de care au nevoie pentru o bună
dezvoltare fizică și psihică. Școala s-a transformat dintr-o “clădire tip” a anilor ’60 - gri, posomorâtă și lipsită de
personalitate - într-un mediu atractiv pentru elevi, aceștia fiind dornici să petreacă un timp îndelungat în incinta școlii.
S-au   folosit nuanțe pastelate pentru finisaje, s-au creeat spații luminoase și un mediu înconjurător cu multă verdeață.
Urmare a acestei transformări, elevii se vor identifica cu școala unde învață. Școala de tip “colectivist”, stirbește
personalitatea elevului, în schimb o școală nouă, cu personalitate proprie, adaptată la nevoile comunității, stimulează
și dezvoltă identitatea și abilitățile fiecărui elev.

Corpul de clădire “Ion Ghica – C1”, cu suprafaţa de 449,70 mp, a fost  modernizat şi reabilitat, rezultând
următoarele spaţii: vestibul, secretariat, birou director, arhivă, grup sanitar profesori, cancelarie, o sală de clasă, sală
de sport.

Funcţiunile sunt  următoarele:

Nr.
Crt.

Funcţiune Suprafaţa construită

1 Clase 59,20 mp

2 Administraţie 107,50 mp

3 Sala de sport 149,50 mp

4 Coridoare-foyer 126,00 mp

5 Grupuri sanitare 7,50 mp

Corpul de clădire “Ion Ghica – C2”, cu suprafaţa de 188,00 mp, a fost  modernizat şi reabilitat, rezultând
următoarele spaţii: laborator biologie, anexă laborator, laborator istorie-geografie, anexă laborator, laborator
fizică/chimie, spaţiu distribuţie produse „Programul – cornul şi laptele”.
Funcţiunile sunt  următoarele:
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Nr.
Crt.

Funcţiune Suprafaţa construită

1 Laboratoare 181,70 mp

2 Coridoare 6,30 mp

Extinderea construcţiilor vechi, consolidate (corpul nou realizat) include: 7 săli de curs, 4 vestibuluri, laborator
informatică, depozit, cabinet medical, grupuri sanitare, vestiare, cameră tehnică, cameră administrator, coridor, foyer,
sală de sport, cabinet bibliotecar şi bibliotecă/ mediatecă.
Toate funcţiunile şcolii  comunică prin intermediul unui coridor perimetral, cu vedere şi acces spre curtea interioară.

Nr.
Crt.

Funcţiune
Suprafaţă
construită

1 Săli de curs 368,50 mp

2 laboratoare 73,4 mp

3 bibliotecă/mediatecă 179,00 mp

4 sală de sport 289,90 mp

5 grupuri sanitare şi vestiare 102,30 mp

6 spaţiu administrativ 70,50 mp

7 coridoare, foyer 352,90 mp

Toate lucrările   prezentate anterior sunt completate de construirea unei bariere fonice pe partea dinspre calea
ferată București – Titu.
Prin implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructură educațională – Școala
Ghergani, orașul Răcari, județul Dâmbobvița”, se  asigură și atingerea obiectivelor stabilite prin Planul de Dezvolatre
Regională 2007-2013 al Regiunii Sud Muntenia, măsura 4.1. „Adaptare continuă și structurarea sistemului educațional
și de pregătire profesională în conformitate cu cerințele pieței muncii”

Obiective ale P.D.R. printre care se regăsesc și obiectivele implementării proiectului propus:

 creşterea nivelului educaţional şi al instruirii profesionale

 îmbunătăţirea accesului şi integrării în muncă

 îmbunătăţirea condiţiilor necesare învăţării permanente

Activităţi indicative pentru atingerea obiectivelor P.D.R. și a obiectivelor proiectului:
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 activităţi de sprijin privind educaţia şi instruirea profesională

 activităţi de informare, consiliere şi orientare profesională

 activităţi privind calitatea procesului educaţional, de pregătire şi instruire profesională

 activităţi privind modernizarea şi calitatea educaţiei universitare

 activităţi vizând asigurarea condiţiilor necesare învăţării permananete

 activităţi de sprijin privind colaborarea structurilor de furnizare a educaţiei, instruirii şi pregătirii profesionale cu
parteneri economici şi sociali

Beneficiarii implementării proiectului sunt:

o beneficiari direcți – sunt cei care vor beneficia în mod direct de rezultatele acestui proiect – elevii și cadrele
didactice.

o beneficiări indirecți – sunt persoanele care vor beneficia de  rezultatul implementării proiectului ca și
actori/beneficiari colaterali.

Rezultatul implementării proiectului este acela al atingerii obiectivelor specifice și obiectivului general fixate prin
acest proiect.

Prin implementarea acestui proiect se vor asigura spații de învățământ și de cazare cu un grad ridicat de confort și
totodată se vor asigura și spațiile necesare activităților de recreere.  Se ating astfel cele două obiective specifice ale
proiectului: îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și asigurarea accesului la educație.  Atingerea celor două
obiective duc la atingerea obiectivului general al proiectului  „Reabilitarea, modernizarea, extindere și echipare
infrastructura educațională – Școala Ghergani, oraș Răcari, județul Dâmbovița” și anume - sprijinirea unei dezvoltări

economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, potrivit  nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea

dezvoltării infrastructurii educaționale.

Bugetul proiectului - 8.815.446,42 Lei

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
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NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei)

I Valoarea totală a proiectului, d.c.: 9.177.112.32

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 954.128,00

b. Valoarea eligibilă a proiectului 6.486.988,00

c. TVA 1.735.996,32

II Contribuţia proprie în proiect, d.c.: 1.083.867,76

a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile
eligibile 129.739.76

b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile
neeligibile 954.128,00

III TVA 1.735.

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

I b -II a- II c
6.614.732,00

Promovarea proiectului “Reabilitare, modernizare, extindere și echipare  Școala generală Ghergani, oraşul
Răcari, judeţul Dâmboviţa “ a fost demarată în perioada ianuarie – martie 2009, perioada când autoritatea locală a
procedat la întocmirea primelor cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor structurale, solicitări care pentru oraşul
Răcari reprezenta un pionierat.

După promovarea procedurilor de achiziţie a fost selectată firma de consultanţă pentru întocmirea şi
promovarea cererii de finanţare, consultantul selectat fiind SC MOB VAD SRL Târgovişte, societate care împreună cu
reprezentanţii autorităţii locale au întocmit şi promovat cererea de finanţare în luna aprilie 2009.

Din acest moment se ştia că am pornit pe un drum de la care nu ne putem abate chiar şi prin respectarea
ultimului semn de punctuaţie din proiect, fapt ce a condus că după mai mult de un an de la data promovării, perioada
în care au fost efectuate evaluării privind eligibilitatea administrativă, tehnică şi financiară, în dată de 25.10.2010 să fie
semnat contractul de finanţare.

Începând cu data de 25.10.2010 a fost demarată perioada de implementare a proiectului pentru obiectivul “Reabilitare,
modernizare, extindere și echipare  Școala generală Ghergani, oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa“, perioadă pe care
fără modestie o putem numi perioada “la foc continuu”, ţinând seama de faptul că acest proiect s-a desfăşurat în paralel
cu alte 6 astfel de proiecte pe diferite surse de finanţare, fiecare cu importanţa şi regulile sale.
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Implementarea acestui proiect a fost asigurată de către echipa de proiect formată din:

1. Dr. ing. MARIUS-FLORIN CARAVEȚEANU - PRIMARUL oraşului RĂCARI

2. Jr. ENE OCTAVIANA – MANAGER DE PROIECT – SECRETARUL oraşului Răcari

3. Ec. LOGOFĂTU VIOLETA-VIORICA - ASISTENT MANAGER DE PROIECT- Inspector

4. Ec. ENE ANDREEA LUMINIȚA- RESPONSABIL ECONOMIC – Contabil Șef

5. Tehn. ALEXANDRU ALEXANDRU- RESPONSABIL TEHNIC – tehnician urbanism

6. Ins. DUMITRU RUBEN - SECRETAR – inspector

Acest proiect a reprezentat al doilea promovat în cadrul Programului Operațional regional POR 2007-2013,
ambele în cadrul reabilitării infrastructurii educaționale și putem spune acum că ambele proiecte se pot inscribe în
proiecte de succes atât ale autorității locale, cât și  ale   organismului intermediar ADR Sud Muntenia.

Așa cum am precizat proiectul de investiții a constat în reabilitarea, modernizarea,  extinderea și dotarea
infrastructurii educaționale – Școala Ghergani, oraș Răcari,  județul Dâmbovița” și  face parte dint-un proiect  amplu,
fiind realizata o   suprafață totală de 2073 mp construcții, teren sport  1018 mp, gradene exterioare, amenajare scenă
exterioară, amenajare curte recreație, pistă role, împrejmuire, amenajare barieră fonică, dotări mobilier, dotări
bibliotecă și sală de lectură, dotări sală sport, dotări laboratoare și cabinet informatică, sistem de supraveghere video
și contra incendiilor, etc.

Odată cu semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului – Autoritatea
de Monitorizare a Programului Operational Regional – POR 2007-2013 – PO, proiectul  s-a derulat în două etape de
execuție, având în vedere faptul că datorita declarării stării de insolvență a constructorului inițial  SC SVF Management
Prod SRL, lucările au fost sistate în luna noiembrie 2013 aproximativ 12 luni, după care prin derularea procedurii privind
reatribuirea restului lucrărilor de executat, în luna mai 2015  a fost adjudecată oferta unui nou constructor, respectiv
SC PRO STRATEGY CONSULTING SRL, care într-o perioadă scurtă de timp a realizat și finalizat lucrările pentru
acest obiectiv, astfel încadrându-ne în perioada de implementare a contractului de finanțare și a  implementării
Programului Operațional Regional 2007-2013.

Astăzi, proiectul de investiții este  finalizat, fiind încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și
în prezent  acest lăcaș de învățământ să-și deschidă porțile pentru cei peste 185  elevi  și dascali, care își vor desfășura
activitatea în condiții ultra moderne.
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O susţinere deosebită în activitatea de implementare a fost primită din partea proiectantului general SC
DESING STUDIO SRL prin reprezentantul său arh. TEODOR BATE care, printr-o strânsă colaborare cu autoritatea
locală şi executant au reuşit să aducă astăzi în faţa dumneavoastră acest edificiu de cultură şi educaţie, edificiu pe
care îl dăruim generaţiilor viitoare pentru a se bucura de condiţii dintre cele mai bune din judeţ şi nu numai.

Finalizarea acestui proiect, a fost posibilă numai după desfăşurarea unei activităţi al cărui volum de muncă
nu-l putem cuantifica în ore, un volum de muncă, care a putut fi desfăşurat într-o perioadă în care activităţile zilnice
impuneau în mod obligatoriu îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu reieşite din fişa postului pentru fiecare în parte,
dar care nu ne permitea să amânăm sau să lăsăm pe mâine o etapă de proiect nefinalizata, o amânare care ne-ar fi
putut costa respingerea proiectului şi mai târziu sistarea finanţării.

Ceea ce este foarte, important este faptul că rezultatele activităţii desfăşurate în perioada 2009-2015, au fost
datorate în principal unei zile de lucru de 12-14 ore de muncă   şi ce este mai important pentru autoritatea locală este
faptul că implementarea a fost realizată cu forţe proprii, fără costuri, în exclusivitate de către echipa de proiect.

Rezultatul este ceea ce vedem astăzi cu toţii, o şcoală apropiată de standardele europene, care constituie un
beneficiu atât pentru elevii şi dascălii acestei școli, cât şi o plusvaloare pentru întreaga comunitate.

Doresc să aduc mulţumiri tuturor celor implicaţi în realizarea acestui proiect, și fără să supăr pe nimeni în
enumerare,  aș începe cu:

- Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

- Autorității de Management  a Programului Operațional Regional POR 2007-2013
- Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia - Organism Intermediar al AM POR
- Echipei de implementare a Proiectului

- Membrilor  Consiliului local Răcari, atât din mandatul actual cât și celor din mandatul 2008-2012
- SC Mob Vad SRL – proiectant general
- SC Desing Studio SRL – proiectant de specialitate

- SC Euro Map SRL – specialist topograf
- SC SVF Management  Prod SRL – primul constructor
- SC Pro Strategy Construction SRL – constructor final

- SC Tropeum SRL – furnizor materiale de  publicitate
- SC CMB Investement SRL – furnizor dotări
- SC Cons Company SRL - Diriginte de santier  ing Constantintescu Florin

- SC MARCOVIR SRL – Diriginte de santier ing Carbunaru Virgil
- Conducerii Liceului Teoretic “Ion Ghica” Răcari,
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precum și tuturor celor care, mai mult sau mai puțin au contribuit la realizarea acestui edificiu

Toţi am desfăşurat această activitate din dorinţa de a realiza lucruri măreţe care să dăinuie peste timp și  pentru
a demonstra că oraşul Răcari, este în stare să acceseze fonduri europene, prin implicarea exclusivă a primarului şi a
echipei de proiect.

Putem spune că în judeţul Dâmboviţa, ne situăm printre localităţile fruntaşe, atât la numărul de proiecte
promovate, cât şi la valoarea acestora.

Nu ne rămâne decât să uram celor care vor păşi pragul acestui edificiu, celor care vor da educaţie următoarelor
generaţii, precum şi locuitorilor oraşului Răcari.

“Să-l folosiţi sănătoşi elevi, dascăli şi cetăţeni ai oraşului Răcari!”
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VISUL ATÂTOR GENERAȚII:
O ȘCOALĂ MODERNĂ
Ideile prind viață mai întâi în proiect și apoi pe șantier

Școala Ghergani - ȘANTIER

Imagini de la turnarea fundației  la corpurile noi, în timp ce Bătrâna “doamnă”  așteaptă
nerăbdătoare lucrări speciale pentru construcțiile de patrimoniu.
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Imagini din timpul lucrărilor

Iată Scoala veche și lucrările de susținere a clădirii, unde metru cu metru se adoptă soluții
specifice clădirilor de patrimoniu.
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Ansamblul Școala Ghergani – prinde contur

Imagini din timpul lucrărilor
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Soluții solide pentru o  constructie modernă

Fiecare cărămidă va povesti, peste ani, despre oamenii care au realizat această școală.
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Pădurea de schele pregătește un ansamblu trainic

Se observă aceeași grijă pentru  efectuarea lucrărilor.
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Se lucrează la finisări

Iată vechea școală în timpul reabilitării
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Lucrările de modernizare  presupun spații largi, darnice, luminoase pentru condiții bune de studiu.

Se lucrează la izolație pentru acoperiș
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Gardul ce înconjoară curtea școlii

Primarul Marius Caravețeanu, fost elev al Școlii “Ion Ghica”, Ghergani
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Scena nouă care va fi martora atâtor evenimente

Terenul de sport, modern, asteaptă primul fluier de arbitru…



Școala “Ion Ghica” – Ghergani
ISTORIA UNEI               ISTORIA UNEI EVOLUȚII…

4910 Mai, 2016

Ion Ghica - patronul spiritual al Școlii

Curtea interioară a Școlii “Ion Ghica” Ghergani
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Curtea Școlii “Ion Ghica” Răcari

Băncile visează la aceia care vor umple curtea școlii… elevi, părinți și bunici în așteptarea
începerii noului an  de învățământ.
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Școala veche … cu haină nouă.
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Curtea interioară a Școlii “Ion Ghica” Ghergani

Terenul de sport și tribuna…
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Cunoașterea înseamnă performanță

Interiorul unei clase
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Sala de sport

Holuri largi și primitoare
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Biblioteca

Imagine pentru posteritate
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Cine sunt beneficiarii?
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