
 

        

 

 

DESCRIERE PROIECT 

„REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 

BOLINTIN-VALE, Cod SMIS 120350” 

 

POR 10.1 - Îmbunatațirea infrastructurii educaționale 

Titlul proiectului: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE 

GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE 

Numele beneficiarului: ORAȘ BOLINTIN-VALE 

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – 

Îmbunatațirea infrastructurii educaționale / Prioritatea de investiții 10.1 – Cresterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii si învațământului obligatoriu, în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului  

Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației  

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 

(ADR Sud-Muntenia) 

Valoarea totală a proiectului: 4.922.516,18 Lei 

Valoarea finanțării nerambursabile:  4.652.926,66 Lei, din care : 

     -  valoare nerambursabilă FEDR 3.954.987,68 Lei; 

     -  valoare nerambursabilă din bugetul național: 604.880,37 Lei; 

Durata de derulare a proiectului: 01.08.2015- 31.08.2021 

ORAȘUL BOLINTIN–VALE anunță începerea proiectului ,,REABILITARE, 

MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE GRADINITA NR. 1 BOLINTIN-VALE”  cod 

SMIS 120350, contract de finanțare 4095/12.07.2019 ce va fi derulat în Orașul Bolintin-Vale, 

județul Giurgiu. 

 Obiectivul general al proiectului constă în intervenția asupra imobilului Grădiniței nr. 

1, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate, asigurând astfel creșterea 

gradului de participare la nivelul educației timpurii si învațământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părasire timpurie a sistemului. Acest obiectiv răspunde 

obiectivelor asumate prin Strategia de Dezvoltare Locala a Orasului Bolintin-Vale 2014-2020, 

precum și obiectivului priorității de investiție 10.1.  
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 Proiectul de "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE 

GRADINIȚA NR. 1 BOLINTIN-VALE” constituie o măsura de creștere a calitătii gradului de 

învățământ, concomitent cu minimizarea șanselor de apariție a abandonului școlar.   

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 1. Creșterea calității infrastructurii educaționale preșcolare prin reabilitarea și extinderea 

corpurilor existente la finalul implementării proiectului. 

 2. Dotarea și echiparea spațiilor de desfășurare a procesului educațional până la finalul 

implementării proiectului. 

 

Context 

 Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în 

mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, 

creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a 

vieții. 

 Acest deziderat nu se poate realiza însa fără o infrastructură adecvată/corespunzatoare 

ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea 

timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitaþii de integrare socială. 

 Sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației, 

contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rata mai mare de absolvire a 

învățământului  obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. 

 Proiectul propus se încadrează și răspunde întocmai și Strategiei pentru reducerea 

părăsirii timpurii a școlii, Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și o educație de calitate 

pentru toți copiii. 

 Reducerea abandonului școlar, creșterea calității educației și formării profesionale și 

adaptarea acestora la cerințele pieței muncii sunt provocările cărora România trebuie să le facă 

față în perioada următoare, pentru a asigura baze solide competitivității economice a țării. Prin 

urmare, proiectul propus răspunde și se încadrează în obiectivele strategiei mai sus amintite. 

  

Justificare 

 Proiectul propus se încadrează în obiectivele Axei Prioritare 10, Prioritatea de investiții 

10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe si învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
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formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii 

si învațământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a 

sistemului. 

 Proiectul are în vedere dezvoltarea durabilă a Orașului Bolintin-Vale si implicit a 

regiunii Sud-Muntenia, prin îmbunatățirea calității procesului educativ de la nivelul orașului și 

asigurarea unui nivel de studiu mai ridicat, care să favorizeze șansele de angajare ale populației 

active  și să contribuie la reducerea sărăciei și la creșterea calității nivelului de trai a locuitorilor 

orașului. 

 În acelasi timp, proiectul are în vedere faptul că, pe termen lung, schimbările tehnologice 

vor spori nevoia de personal cu un nivel mediu/ridicat de calificare, în detrimentul persoanelor 

cu un nivel scăzut de calificare. Prin acțiunile stabilite în cadrul proiectului (reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare) se asigură respectarea cerințelor măsurii 10.1 - Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare, Acțiunea indicativă - Realizarea, 

reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale, precum și dotarea cu echipamente și 

materiale didactice de ultimă generație (inclusiv pentru centrele de formare profesională 

continuă).  

  

Descrierea investiției 

 Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 

lucrărilor de bază: 

OBIECTE : CORP C1 – REABILITARE ȘI EXTINDERE ARHITECTURĂ 

Lucrările de bază, prezentate în studiul de fezabilitate, sunt următoarele: 

- Reabiltarea și modernizarea clădirii; 

- Extinderea clădirii; 

- Refunctionalizarea spațiilor interioare; 

- Echiparea clădirii; 

 În urma investigațiilor, având în vedere cerințele temei de proiectare și a legilor în 

vigoare, se propun următoarele lucrări rezultate ca necesare de efectuat: 

- Înlocuirea termosistemului de pe fațade; 

- Înlocuirea termoizolației la placa de peste etaj; 

 

- Realizarea termoizolării plăcii de peste subsol; 

- Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare; 
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- Reabilitarea finisajelor interioare; 

- Desfaceri de elemente de anvelopantă și structurale pentru realizarea extinderii; 

- Realizarea închiderilor, a compartimentarilor interioare și a finisajelor interioare și exterioare 

ale extinderii; 

- Realizarea scării de evacuare exterioare; 

- Lucrări de recompartimentare necesare adaptării spațiilor interioare la cerințele funcționale 

actuale; 

- Lucrări cu rolul de conformare a clădirii în raport cu cerințele esențiale de calitate conform 

legii; 

- Lucrări de asigurare a accesibilității persoanelor cu handicap. 

 

REZISTENȚĂ 

 În urma investigațiilor, având în vedere cerințele din studiul de fezabilitate și a legilor 

în vigoare, se propun următoarele lucrări rezultate ca necesare de efectuat: 

A. Intervențiile structurale de desfacere sau completări a unor goluri în zidăria existentă constau 

din: 

- desfacerea unor goluri noi în zidăria existența interioară; 

- completarea unor goluri în zidăria existentă interioară; 

B. Intervențiile structurale premergatoare refaceriii structurii acoperișului sunt: 

- Decaparea planșeului de peste etaj de straturile de termohidroizlație existente; 

- Desfacerea șarpantei existente, inclusiv a invelitorii; 

C. Intervențiile structurale de tip reparație pentru zonele deteriorate constau din: 

- lucrări pentru executarea de reparații locale a fisurilor și crăpăturilor existente în pereții 

structurali de zidărie, pe zonele unde acestea sunt prezente. 

Descrierea investiției 

- lucrări pentru realizarea unui trotuar perimetral în jurul construcției; 

- lucrări pentru realizarea, în măsura posibilului, a unor hidroizolații verticale și orizontale 

concomitent cu asigurarea unei sistematizări corepunzătoare a terenului din jurul construcției. 

D. Lucrări de realizare a structurii extinderii ce constau în: 

- Realizarea fundațiilor și a plăcii peste sol; 

- Realizarea suprastructurii; 

- Realizarea șarpantei;  
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INSTALAȚII 

 În urma investigațiilor, având în vedere cerințele din studiul de fezabilitate și a legilor 

în vigoare, se propun următoarele lucrări rezultate ca necesare de efectuat: 

- Modernizarea instalației de încălzire existentă: 

o Lucrări la sistemul de distribuție a apei calde pentru încalzire; 

o Lucrări la nivelul consumatorilor (corpurile de încalzire); 

o Lucrări rezultate din propunerile de refunctionalizare interioară; 

 

- Modernizarea instalației de apă caldă de consum 

o Lucrări la sistemul de distribuție a apei calde de consum; 

o Lucrări la nivelul consumatorilor cu apă caldă de consum (lavoare); 

o Lucrări rezultate din propunerile de refunctionalizare interioară. 

 

- Modernizarea instalației electrice 

o Lucrăari la sistemul de distribuție cu energie electrică; 

o Lucrări la nivelul consumatorilor (corpurile de iluminat, întrerupătoare, prize, echipamente); 

 

- Realizare instalații de detecție și avertizare incendiu interior.  

 

AMENAJĂRI EXTERIOARE 

Lucrările de bază cerute prin studiul de fezabilitate sunt următoarele: 

- Reabilitarea platformelor pietonale; 

- Realizarea unui loc de joaca; 

- Reabilitarea împrejmuirii - gard și acces; 

- Dotarea cu mobilier urban; 

- Reamenajarea spatiilor verzi; 

- Reabilitarea retelelor de instalatii din incinta; 

Reabilitare Imprejmuire 

- inlocuire pe zonele unde exista (partial deteriorata) pentru a se da un caracter unitar si de 

siguranta. 

Reabilitare si amenajare accese in incinta. 

Reabilitare alei pietonale si platforme. 

- Reabilitare alee de acces existent; 
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- Montarea de mobilier urban (cosuri de gunoi, banci, jocuri de exterior); 

- Amenajarea de rampe și borduri tesite pentru asigurarea accesibilitatii persoanelor cu 

handicap; 

- Amenajare platforma împrejmuită și acoperită pentru deșeuri; 

Reabilitare spatii verzi existente. 

- Amenajare spatii verzi noi generate de noua configuratie de trasee pietonale si alte amenajari 

de incinta (loc de joaca, platforme si alei). 

 

 Implementarea acestui proiect contribuie la creșterea calitătii gradului de învățământ 

prin creșterea calității bazei materiale pusa la dispoziția elevilor. De această investiție vor 

beneficia în primul rând copii care sunt înscriși la grădiniță, dar și întreaga comunitate întrucât, 

de educația acestora depinde dezvoltarea ulterioară a comunității Bolintinene. 

 

Persoana de contact: Ana-Maria BOBE;  

Telefon: 0726.211.971;  

E-mail: ana-maria.bobe@bolintin-vale.ro 

 

 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLINTIN-VALE 

TEL: 0246/271.187, FAX: 0246/270.990 

STR. LIBERTĂȚII NR. 1, BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU 

contact@bolintin-vale.ro 
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