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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu pentru obiectivul de investiții

”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII GRĂDINIȚEI CU P.P. NR. 4 ȘI REABILITARE CREȘĂ 
NR. 4 DIN ALEXANDRIA, STR. AL. GHICA NR. 148”  

Primăria Municipiului Alexandria a finalizat două lucrări importante pentru educația din municipiul 
Alexandria, prin implementarea următoarelor proiecte:

- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Grădiniței cu P.P. nr. 4;
- Reabilitare Creșă nr. 4.
În urma finalizării lucrărilor privind implementarea proiectelor mai sus-menționate, Primăria 

Municipiului Alexandria a obținut Autorizația de Securitate la Incendiu, eliberată de Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”A. D. Ghica”, al Județului Teleorman. 

Vă prezentăm mai jos lucrările care au fost executate în cadrul celor două proiecte care au condus 
ulterior la obținerea Autorizației la Incendiu.

1. Obiectivul general al proiectului: ”Reabilitarea si modernizarea incintei Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 4 din Alexandria” constat în creşterea calităţii infrastructurii educaţionale, prin 
reabilitarea și modernizarea incintei Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 4 din Alexandria, proiect 
finanțat din bugetul de stat, prin P.N.D.L., și buget local.

Valoarea totală a investiției: 1.844.928,08 lei

Obiectivele specifice ale proiectului: 
a) Reabilitarea și modernizarea incintei Grădiniţei cu P.P. nr. 4 din Alexandria;

b) Îmbunătăţirea accesului la servicii de educaţie timpurie a unui număr de 317 preşcolari;

c) Sporirea calităţii dotărilor Grădiniţei cu P.P. nr. 4, care vor contribui la creşterea calităţii actului 
educaţional.

Scurtă descriere a lucrărilor care au stat la baza implementării proiectului privind ”Reabilitarea si 
modernizarea incintei Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 4 din Alexandria”:
- refacerea șarpantei și învelitorii parțiale, prin înlocuirea elementelor degradate (sprijiniri locale, 

desfacere, revizuire și refacere a acoperișului existent, cu păstrarea geometriei existente), montarea 
acoperișului cu opritori de zăpadă, jgheaburi și burlane de scurgere a apei pluviale;
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- înlocuirea parțială a tâmplariei din lemn, cu tamplarie din profile P.V.C., cu punte termică;

- anvelopare exterioară a clădirii cu material adecvat și omologat;

- finisarea suprafeței anvelopate cu materiale rezistente la intemperii;

- reparații și zugrăveli lavabile la interior;

- amenajarea spațiului destinat bucătariei și dotarea cu aparatură electrocasnică corespunzătoare;

- compartimentarea grupurilor sanitare individual și dotarea acestora;

- refacerea instalației sanitare: coloane + obiecte conform cerințelor în vigoare;

- refacerea instalației de apă calda a instalației sanitare de la centrala termică;

- refacerea instalației electrice;

- lucrări de arhitectură și structură, necesare conformării clădirii din punct de vedere al securității la 
incendiu, și construirea unei scări metalice pentru intervenția pompierilor, în caz de incendiu, direct la 
etajul clădirii și realizarea unei căi suplimentare de evacuare a personalului de la etaj.

În prezent,  clădirea Grădiniței cu P.P. nr. 4 este funcțională și cuprinde următoarele spații:
- la parterul clădirii sunt 4 săli de clasă, care au în dotare două grupuri sanitare pentru copii și câte un 

grup sanitar pentru personalul din bucătărie (pentru personalul de la bucătărie s-au amenajat: un grup 
sanitar și două dușuri);

- la etajul I al clădirii sunt amplasate următoarele spații: 4 săli de clasă care au în dotare două grupuri 
sanitare pentru copii și câte un grup sanitar pentru personal.

Mai mult, în perioada următoare, Primaria Municipiului Alexandria va implementa printr-un 
program un proiect, pentru amenajarea curții grădiniței, construirea de locuri de joacă și activități în aer 
liber.

2. Obiectivul general al proiectului: ”Reabilitare Creșă 4” a constat în creşterea calităţii infrastructurii 
educaţionale, prin reabilitarea Creșei nr. 4 din Municipiul Alexandria, proiect finanțat din bugetul de 
stat, prin P.N.D.L., și buget local.

Valoarea totală a investiției:  1.579.524,00 lei lei

Obiective specifice ale proiectului: 
a) Reabilitarea Creșei nr. 4 din Municipiul Alexandria;

b) Îmbunătăţirea accesului la servicii de educaţie timpurie a unui număr de 50 de copii antepreșcolari;

c) Sporirea calitătii dotărilor Creșei nr. 4, care vor contribui la creşterea calităţii actului educaţional.

Scurtă descriere a lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect:
Înainte de începerea lucrărilor de reabilitare totală, clădirea creșei era în stadiu de degradare 

avansată, nefiind funcțională (debranșată de la rețeaua de energie termică, grupurile sanitare 
nefuncționale, obiectele sanitare și instalația electrică deteriorate).

Au fost finalizate lucrări de reabilitare îin următoarele spații, clădirea creșei fiind acum funcțională:
- parterul care cuprinde: hol acces, casa scării, 3 oficii, grup sanitar pentru oficiu, cabinet medical, 2  

holuri, 2 grupuri sanitare, 2 săli de clasă, 2 dormitoare;

- etajul care cuprinde: hol casa scării, uscător, 2 holuri, grup sanitar, 2 săli de clasă, 2 grupuri sanitare,



2 dormitoare;
Reabilitarea clădirii mai include și următoarele:
- refacerea parțială a șarpantei și a învelitorii, prin înlocuirea elementelor degradate (sprijiniri locale, 

desfacere, revizuire și refacerea acoperișului existent, cu păstrarea geometriei existente), montarea 
acoperișului cu opritori de zapădă, jgheaburi și burlane de scurgere a apei pluviale;

- înlocuirea  tâmplăriei din lemn, cu tamplarie din profile P.V.C., cu punte termică;

- anvelopare exterioară a clădirii, cu material adecvat și omologat;

- finisarea suprafeței anvelopate cu materiale rezistente la intemperii;

- lucrări de consolidare a pereților structurali din zidarie;

- reparații și zugrăveli lavabile la interior;

- compartimentarea grupurilor sanitare individual și dotarea acestora;

- alimentare cu apă și canalizare menajeră;

- instalații termice interioare + montare centrală termică;

- instalații sanitare;

- instalații utilizare gaze naturale;

- instalații electrice interioare de iluminat și prize;

- lucrări de arhitectură și structură, necesare conformării clădirii din punct de vedere al securității la 
incendiu și construirea unei scări metalice pentru intervenția pompierilor, în caz de incendiu, direct la 
etajul clădirii și realizarea unei căi suplimentare de evacuare a personalului de la etaj.

- amenajarea spațiului destinat bucătăriei și dotarea cu aparatură electrocasnică, corespunzătoare 
precum și amenajarea spațiului cu mobilier.

Întocmit,
Vîrban Liliana 


