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S-a dat startul elaborarii documenta?iei pentru modernizarea Gradini?ei cu Program Prelungit nr.

Joi, 1 iulie 2021, Primarul Cristi Valentin Misaila a semnat ordinul de incepere a serviciilor de proiectare d
"Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educa?ionale a Gradini?ei cu Program P
Focsani, Str. Aleea Parcului Nr 1.
Proiectul, finan?at din fonduri europene, face parte din seria care vizeaza modernizarea infrastructurii sc
incat elevii nostri sa poata inva?a in unita?i dotate dupa ultimele standarde europene in domeniu.
Principalele lucrari care se vor executa sunt:
- Izolarea termica a fa?adelor - parte opaca cu sistem termoizolant in grosime de 15 cm cu vata minerala
- Izolarea termica a fa?adei - parte vitrata, se va inlocui actuala tamplarie cu tamplarie profil PVC cu mini
- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel, se va executa cu sistem termoizolant in grosime de 25 cm
- Izolarea termica a planseului peste subsol, se va executa cu sistem termoizolant din polistiren expanda
- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si furnizare apa calda de consum, se va realiza p
incalzire cu radiatoare din fonta, inlocuirea instala?iei de distribu?ie agent termic pentru incalzire si pentr
electric pentru preparare apa calda menajera
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu, panouri pen
termice, sistem cu tuburi vidate
- Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instala?iei de iluminat in cladire, inclusiv inlocuirea corpurilor de
incandescent, cu corpuri de iluminat cu LED.
- Refacere finisaje exterioare
- Reabilitare trotuare de protec?ie, izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm.
- Crearea de facilita?i/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilita?i. Se va construi o rampa d
dizabilita?i motorii si de vedere, in interiorul cladirii
- Lucrari de recompartimentare interioara. Se va construi un grup sanitar special adaptat pentru persoan
- Lucrari specifice necesare ob?inerii avizului ISU, sistem de hidran?i interiori si exteriori pentru limitarea
Dupa realizarea lucrarilor de interven?ie privind cresterea performan?elor energetice a cladirii se vor ob?
- Reducerea consumului de energie;
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
- Reducerea consumului de energie pentru iluminat artificial.
Durata estimata a proiectarii este de 3 luni, la care ulterior se vor adauga inca 15 luni pentru execu?ia lu
Valoarea totala a proiectului este de 4.580.183,58 lei (inclusiv TVA), din care cofinan?area municipalita?
91.603,67 lei.
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