Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul
Reșița – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Reșița
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița.
Numele proiectului: Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița – Grădinița cu Program Prelungit
nr. 2, Reșița
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a grădiniței in vederea creșterii
participării in sistemul de învățământ preșcolar, pentru asigurarea unui proces educațional modern si de calitate, capabil sa
asigure dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitații de integrare sociala, precum si
dezvoltarea forței de munca (prin participarea părinților pe piața muncii) cu efecte directe asupra dezvoltării economice a
municipiului
Obiectivul specific al Priorității de Investiție 4.4 este creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la
educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, și se regăsește ca obiectiv al proiectului.
Atingerea obiectivelor proiectului prin:
•Lucrări de extindere și mansardare, modernizare, reabilitare termică și eficientizare energetică, refuncționalizare și
recompartimentare, modificări și reparații la fațade, învelitori și tâmplării, reabilitare instalații și utilități, desființare anexa
existentă – Corp C2. Obiectivul specific este fundamentat de faptul că se optimizează activitățile prin creșterea nivelului de
confort, siguranță și igienă și se vor crea condiții optime de educare și învățare la standarde comparabile cu cele impuse în
Uniunea Europeană.
•Echiparea și dotarea specifică funcțiunilor propuse, obiectivul specific fiind fundamentat de faptul că este absolut necesară
modernizarea infrastructurii educaționale, ce constituie element vital al mediului de învățare.
•Creșterea gradului de atractivitate al grădiniței prin desfășurarea unui program educațional de calitate și astfel asigurarea
fidelizării familiilor din care provin copiii, dar și atragerea de noi preșcolari potențiali. Obiectivul specific este fundamentat de
necesitatea dezvoltării optime a copiilor din punct de vedere fizic, cognitiv și social, venind astfel în întâmpinarea cerințelor
părinților, respectiv educarea copiilor într-un mediu sigur, bogat în cunoaștere, grijă și susținere emoțională.
Detaliile tehnice ale proiectului:
• Se vor aplica sisteme termoizolante, agrementate, ecologice, având clasa de reacție la foc A1 dar se vor și desființa
compartimentările nestructurale (zidărie), în zona grupurilor sanitare;
• Golurile de uși interioare se vor lărgi, dacă si unde este necesar, eventual redimensionarea unor goluri din
ferestrele caselor de scări, in vederea amplasării unor trape de desfumare;
• Aplicarea unor sisteme termoizolante agrementate, ecologice, având clasa de reacție la foc A1. Astfel, pentru
termoizolarea pereților se vor folosi placi rigide din vata minerala bazaltică, având grosimea de minimum 10 cm. Se
va acorda atenție și termoizolării intradosurilor si glafurilor ferestrelor, folosind vată minerală de cca 3-5 cm
grosime;
• Înlocuirea parțiala a tâmplăriilor interioare;
• Refacerea finisajelor exterioare pentru toate podestele, terasele si treptele de acces;
• Realizarea unor rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități precum și realizare de balustrade în aceste zone.
Rampele vor fi legate de podestele existente si vor avea panta de cca. 5-8%, urmând sa fie realizate conform
Ordinului MLPTL 649/2001;
• Amplasarea unor suprafețe de avertizare tactilo-vizuală pe toate circulațiile verticale si a unor benzi de atenționare
de 4-5 cm (si cu rol antiderapant) pe marginea fiecărei muchii de treaptă;
• Amplasarea la scările exterioare și interioare, precum si la rampele de acces a unor mâini curente pentru copii, la
aproximativ 65 -70 cm;
• Relocarea centralei termice existente într-o anexă tehnica pentru centrala termica–nou realizată;
• Amplasarea gospodăriei de apa de hidranți interiori in camera centralei termice actuale si a camerei tehnice a
panourilor solare in spălătoria etajului;
• Reabilitarea instalațiilor interioare si exterioare, cu accent pe sistemele de încălzire si ventilație;
• Refacerea instalatei interioare de încălzire prin montarea unei centrale termice in condensare;

•

Se vor prevedea panouri solare pentru producerea apei calde menajere necesară la grupurile sanitare din clădirea
grădiniței și un boiler solar bivalent ;
• Datorită amenajării unor grupuri sanitare noi in clădirea scolii, se vor reabilita instalațiile sanitare și se vor înlocui
obiectele sanitare;
Valoarea totală a proiectului este de 1.569.087,17 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală de 912.919,59 lei.
Locul de desfășurare al proiectului : Str. Parcului nr. 4, Municipiul Reșița, județul Caras-Severin, România.
Data începerii proiectului: 1 aprilie 2020
Data finalizării proiectului: 30 iunie 2022
Cod MySMIS: 127009
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro, sediu Str. Piața 1
Decembrie 1918 nr. 1A, cod poștal 320084, Reșița, județul Caraș-Severin
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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