“Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala gimnaziala nr.
5”

Titlul proiectului: “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala
gimnaziala nr. 5”
SMIS: 121154
Denumirea beneficiarului: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Perioada de implementare a proiectului este de 45 de luni, respectiv intre 02.04.2018 – 31.12.2021,
contractul de finanțare fiind semnat in data de 23.12.2021.
Valoarea totala a proiectului: 1,981,498.90 lei inclusiv TVA, din care contribuția UE este in suma de
1.684.274,06 lei inclusiv TVA, contribuția națională este in suma de 257.594,33 lei inclusiv TVA, cat
si contribuția proprie in proiect in valoare de 39.630,51 lei inclusiv TVA .
Scopul proiectului:
Scopul proiectului este imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale din Drobeta Turnu Severin
prin crearea de conditii in vederea asigurarii accesului sporit la educatia copiilor Scolii gimnaziale nr.
5. Proiectul va implementa masuri necesare cresterii conditiilor de desfasurare a procesului de
invatamant:
- crearea spatiilor adecvate pentru desfasurarea orelor de sport;
- crearea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor educationale in aer liber si in mod practic;
- cresterea atractivitatii elevilor cuprinsi in programul de invatamant fata de scoala si activitatile
sportive;
- sporirea activitatii sportive a elevilor cuprinsi in programul de invatamant.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Crearea de facilitati sportive, in urma finalizarii proiectului, va fi construita o sala de sport, conditii
create suplimentar pentru dezvoltarea invatamantului la Scoala gimnaziala nr. 5.
Imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice, prin intermediul infrastructurii
realizate prin proiect, se vor asigura conditii mai bune pentru desfasurarea procesului de invatamant
al scolii.
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Descrierea si rezultatele proiectului:
Proiectul va consta in constructia unei Sali de sport in vederea imbunatatirii conditiilor de
viata a copiilor si a cadrelor didactice.
Investitia ce face obiectul proiectului este localizata in intravilanul municipiului, bulevardul
Virciorova nr. 5, pe terenul Scolii gimnaziale nr. 5 in suprafata de 9.722 mp, cu nr. cadastral 52634,
conform extrasului de carte funciara nr. 52634 (vechi nr. 2238 din 04.06.2001), avand categoria de
folosinta curti constructii.
Lucrarile de constructii si instalatii aferente construirii salii de sport , propuse in cadrul
scenariului 2 ales de proiectant vor consta in:
Sala de sport: fundatii beton simplu; fundatii beton armat; stalpi, grinzi, centuri, din beton
armat; placa parter si etaj din beton armat; scari acces; zidarie; tamplarie interioara lemn; tamplarie
exterioara PVC; confectii metalice; tencuieli interioare/exterioare; termosistem; faianta, gresie;
parchet; pardoseli epoxidice; invelitoare, jgheaburi, burlane, parazapezi; obiecte de iluminat; retele
electrice interioare si exterioare si instalatii sanitare interioare si exterioare.
La intocmirea Proiectului tehnic se va avea in vedere corelarea acestuia cu situatia actuala.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.mfe.gov.ro si facebook.com/inforegio.ro
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