
 

 

                        

Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul 
Reșița - Grădinița cu Program Prelungit “Palatul Fermecat” Reșița 

 
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița. 
Numele proiectului: Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița – Grădinița cu Program Prelungit 
“Palatul Fermecat” 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 specificate va fi realizata prin:  

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii prin efectuarea de lucrări de reabilitare, modernizare. 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.  

2. Dotarea cu obiecte de inventar și/sau mijloace fixe necesare desfășurării etapelor procesului educațional. Obiectivul 
specific este fundamentat de faptul că este absolut necesară modernizarea infrastructurii educaționale, ce constituie 
element vital al mediului de învățare.  

3. 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. 

Detalii tehnice ale proiectului: Investiția vizează reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniței cu program prelungit „ Palatul 
Fermecat", respectiv: 

• creșterea capacitații grădiniței prin supra- etajarea construcției; 
•  executarea unei scări interioare din beton armat; 
•  montarea unui lift interior; 
•  executarea unei scări exterioare metalice; 
•  izolarea termică a fațadei clădirii; 
•  izolarea termica a fațadei-partea vitrata- prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie 

termoizolantă: 
• pentru îmbunătățirea performantei energetice a parții vitrate; 
•  înlocuirea pardoselilor interioare; 
•  refacerea in totalitatea trotuarului de protecție; 
•  lucrări de refacere a finisajelor in zonele unde s-a intervenit; 
•  dotarea cu mobilier si echipamente necesare activităților specifice programului prelungit al grădiniței (săli de grupă, 

bucătărie, spălătorie, birouri, cabinet medical); 
• se vor face lucrări de schimbare si modernizare la nivelul instalațiilor sanitare si electrice; 
•  va fi amenajat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități conform normelor in vigoare; 
•  lucrări de adaptare a infrastructuri sau crearea de facilitați pentru persoanele cu dizabilități, montarea unui lift exterior 

pe structura metalică; 
•  construcția unei scări metalice exterioare; 
•  înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare si canalizării exterioare; 
• folosirea de surse regenerabile; 
•  lucrări de recompartimentare interioara; 
•  lucrări necesare obținerii autorizației PSI si DSP; 
•  colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață: 



 

 

Valoarea totală a proiectului este de 6.406.704,08 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală de 4.808.287,28 lei.  
Locul de desfășurare al proiectului : Str. Oțelului nr. 18, Municipiul Reșița,  județul Caras-Severin, România. 
Data începerii proiectului: 7 mai 2020 
Data finalizării proiectului: 30 iunie 2022 
Cod MySMIS:  126583 
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro,  sediu Str. Piața 1 
Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, Reșița,  judeţul  Caraş-Severin 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
 

 

 

 

 
               Municipiul Reșița 

       Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
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