
 

 

 

 

Descrierea proiectului 

 
“Reabilitare și dotare corpurile C1, C2 , C3-Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Brăila”  

 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, a semnat pe data de  07.04.2020, Contractul de finanțare nr.  5285, 

pentru proiectul “Reabilitare si dotare corpurile C1,C2,C3-Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Braila” , cod SMIS 127272 finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, apelul de proiecte POR/4/2017/4.4/4.4/1 - Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane 

durabile, Prioritatea de investiții  4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii 

educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul POR 2014-2020.  

Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de confort și siguranță a spațiilor în care se desfășoară 

procesul educațional tehnic și tehnologic precum și în creșterea calității formării profesionale în cadrul unităților de învațământ tehnic și 

tehnologic, în vederea asigurării de competențe profesionale necesare integrării pe piața muncii. 

Obiectivul specific: Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea a trei corpuri de clădire aparținând Colegiului Tehnic Costin 

D.Nenițescu și dotarea acestora cu mobilier și echipamente necesare desfașurării proceselor educaționale teoretice și practice prin: Reabilitarea 

corpurilor C1, C2, C3 în suprafața desfașurată totala de 8.110 mp; Dotarea a 39 săli de clasă și cabinete cu mobilier nou și materiale didactice; 

Dotarea a 11 laboratoare și ateliere cu mobilier și echipamente tehnologice specifice; Reducerea consumului de energie primară. 

Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu își desfașoară activitatea în mai multe corpuri de clădire situate pe Șoseaua Buzăului nr. 

15, cod poștal 810295, iar trei dintre acestea, corpurile C1, C2 și C3, fac obiectul prezentului proiect. 

Prezentul proiect propune măsuri de îmbunătățire a dezvoltării infrastructurii educaționale școlare. În vederea asigurării accesului 

sporit la educația elevilor este necesară creșterea calității infrastructurii prin reabilitarea și dotarea infrastructurii educaționale școlare. Proiectul 

implementează măsuri de îmbunătațire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, referitoare la infrastructura 

realizată prin proiect și echipamente, utilaje și dotări achiziționate. Proiectul prevede și crearea de facilități, adaptarea infrastructurii și 

echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități. 

În cadrul prezentului proiect se propun a se realiza următoarele acțiuni: Înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabilă 

(hidroizolație, termoizolație, șape, etc); Refacerea hidroizolației la fundații pe exteriorul cladirii, după care se vor reface trotuarele de protecție; 

In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camășuiri locale; Refacerea tencuielilor degradate, la pereți și tavane, unde este cazul; 

Îmbunătațirea calității termofizice a anvelopei clădirii; Înlocuirea instalațiilor electrice (curenți tari) și realizarea unei instalații de curenți slabi-

se vor utiliza corpuri de iluminat cu LED cu durată mare de viață și consum redus. Tot în cadrul acestei acțiuni se va instala un sistem de 

detecție și alarmare în caz de incendiu. Se va utiliza o centrală de semnalizare adresabilă, de capacitate medie, cu o buclă de detecție clasa A; 

Înlocuirea tâmplăriei existente din PVC de pe fațade cu tâmplărie termoizolantă din PVC pentacameral cu geam tripan; Înlocuirea totală a 

distribuției instalației de încălzire centrală cu conducte noi; Izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite; Montarea unui 

robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic; Lucrări necesare autorizării I.S.U.- instalație hidranți interiori și exteriori, montarea 

unui nou rezervor pentru rezerva intangibilă; 

Perioada de implementare a proiectului este de  52 de luni, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înaintea semnării 

Contractului de finanțare. 

Data de finalizare a proiectului este 31.07.2021. 

Valoarea totală a proiectului  este de  9.645.298,60 lei din care: 

Valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: (85%) 8.198.503,81 lei 

Valoarea nerambursabilă din bugetul național: (13%) 1.253.888,81 lei 

Valoarea totală din bugetul local: (2%) 192.905,98 lei 

Locul de implementare al proiectului este sediul Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale 

din strada Vapoarelor nr. 2, din cadrul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila. 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                   Municipiul Brăila. Piata Independenț ei, nr.1 

Telefon: +40239/69.49.47, Fax: +40239/69.23.94 

                                                                                        
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:  www.fonduri-ue.ro., site-ul 

web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 
www.facebook.com/inforegio.ro 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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