Lucrarile de extindere a Cre?ei nr. 7 ?i a Gradini?ei nr. 53
din Cartierul Rogerius, in stadiu avansat Vineri , 8
Noiembrie 2019, 12:48

Lucrarile de extindere a Cre?ei nr. 7 ?i a Gradini?ei nr. 53 din Cartierul Rogerius, inc
epute in luna august 2019, sunt in stadiu avansat.
Astfel, luni, 11 noiembrie 2019, constructorul va turna betonul la plan?eul peste etajul i
ntai al cladirii, urmand sa inceapa ?i ultima etapa a structurii de rezisten?a: ?arpanta ?i inve
litoarea.
În perioada anterioara au fost realizate urmatoarele tipuri de lucrari: excava?ii pentru re
alizarea funda?iilor; cofrarea, armarea ?i turnarea betonului in funda?ii; turnarea placii de
beton de la parter ?i etajul I; realizarea stalpilor ?i zidariei la parter ?i etaj ?i cofrarea ?i armar
ea plan?eului peste etajul I.
Pana la sfar?itul lunii decembrie 2019, executantul va finaliza in ro?u cladirea noua af
erenta extinderii.
Termenul de predare a lucrarii finalizate este inceputul lunii august 2020.
Corpul nou de cladire va avea un regim de inal?ime de P+1E, cu 3 sali de grupa pentru c
opii, la standardele actuale impuse de legisla?ia in vigoare, cu 40 de locuri la gradini?a ?i
20 de locuri la cre?a.
Sunt prevazute grupuri sanitare la fiecare nivel, izolator pentru copiii bolnavi, cabinet
medical, vestiare ?i grupuri sanitare separate pentru personal, zone de depozitare. P
roiectul prevede ?i dotarea cu doua locuri de joaca in curte, unul pentru cre?a, iar unul pen
tru gradini?a.
Executantul lucrarii este S.C Conpila S.R.L Oradea, in asociere cu S.C Atamora S.R.L
Oradea, proiectant general.
Termenul de execu?ie este 12 luni, iar lucrarile se realizeaza in cadrul apelului de p
roiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1- Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane
durabile, Prioritatea de investi?ii 4.4 Investi?iile in educa?ie, in formare, inclusiv in for
mare profesionala pentru dobandirea de competen?e ?i inva?are pe tot parcursul vie?ii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educa?ie ?i formare, Obiectiv Specific 4.4 Cre?terea cal
ita?ii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si s
prijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca in cadrul Programului
Operational Regional (POR) 2014-2020.

