,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Școlii Gimnaziale
"Mihai Eminescu" Năsăud şi a infrastructurii urbane adiacente”, Cod SMIS 126113
Rezumat proiect
U.A.T. Oraşul Năsăud, este beneficiar al proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea
Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Năsăud şi a infrastructurii urbane adiacente ”, Cod SMIS
126113, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio - Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 -Sprijinirea regenerării orașelor mici şi mijlocii, Prioritatea de
Investiții 9B - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții
populației în orașele mici și mijlocii din România.

1. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii
Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Năsăud, investiția aparținând categoriei A, conform specificaților
ghidului solicitantului aferent acestui apel de proiecte, precum și construirea unui parc și reabilitarea
unui număr de patru trotuare, investiția aparținând categoriei B. Astfel, prezentul proiect contribuie
prin activitățile și obiectivele stabilite la realizarea Obiectivului specific 13.1 al Priorității de Investiții
9b, respectiv la îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. Prin cele
două obiective de investiție propuse, se vor asigura atât condițiile corespunzătoare în cadrul Școlii
Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” pentru asigurarea unui mediu optim de învățare, dar și infrastructura
rutieră favorabilă revitalizării fizice, economice și sociale a comunității. Totodată, prin caracterul
integrat al investițiilor din acest proiect, se va contribui la creșterea standardului de viață, aflat în
strânsa legătura atât cu îmbunătățirea ofertei educaționale, cât și cu îmbunătățirea aspectului și
calității infrastructurii publice urbane.
2. Descrierea investiției:
Pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” vor avea
loc lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare a zonelor afectate, atât interioare cât și
exterioare, montarea de tâmplarii noi, modernizarea instalațiilor termice și sanitare, lucrări
extensive de amenajare si sistematizare pe verticală a curții interioare, parcului și ale spațiilor
urbane adiacente cu scopul de a îmbunătăți calitativ infrastructura urbană și a crea un ansamblu
urban coerent.
Se va desface platforma asfaltată existentă la nivelul curții interioare împreună cu bordurile
existente, iar perimetrul curții interioare se va pava cu dale din beton. Evacuarea apelor pluviale
se va face cu pante si rigole conectate la sistemul de canalizare.
Se vor amplasa arbori ornamentali în jardiniere bordate de elemente de mobilier urban.
Lucrările pentru amenajarea parcului vor include:
• Refacerea împrejmuirii;
• Crearea unei noi rețele de platforme si alei pietonale cu sistem de drenare a apelor
pluviale;
• Instalarea unei fântâni arteziene cu jeturi dinamice înglobate în paviment;
• Instalarea unui sistem de irigații pentru întreținerea spațiilor verzi;

•
•

Amplasarea de pergole și bănci din lemn;
Amplasarea de coșuri de gunoi pentru colectare selectivă.

Lucrările pentru amenajarea trotuarelor implica desfacerea pavimentului existent, înlocuirea
bordurilor prefabricate din beton, realizarea straturilor de drenaj, realizarea stratului de uzura din
piatră naturală.
• Se va desface platforma asfaltată existentă la nivelul curții interioare împreună cu bordurile
existente;
• Se vor desface treptele aferente accesului secundar D în clădire, respectiv tronsonul lateral stânga,
în vederea realizării unui acces pentru persoanele cu dizabilități;
• Se vor desface treptele existente pe fațada de Nord a construcției, în zona încăperii S12 Depozitare, așa cum apare indicat în planul de intervenție;
• Se va executa săpătura pentru realizarea unei curți engleze conform dimensiunilor din plan (în zona
accesului secundar B) pentru a asigura suprafața de explozie necesară camerei centralei termice ce
se va realiza în subsolul tronsonului posterior;
• Perimetrul curții interioare se va pava cu dale din beton. Evacuarea apelor pluviale se va face cu
pante și rigole conectate la sistemul de canalizare.
• Se vor amplasa arbori ornamentali în jardiniere bordate de elemente de mobilier urban.
3. Rezultatele proiectului:
• Numărul de clădiri reabilitate, modernizate și dotate cu funcții educaționale crescut de la 0 la
începutul implementării proiectului, la 1 la finalul implementării proiectului Școlii Gimnaziale ,,Mihai
Eminescu" Năsăud, școală care va oferi accesul a 850 participanți la procesul educațional în unitatea
de infrastructura ce face obiectul prezentului proiect, în termen de 37 luni de la semnarea contractului
de finanțare.
• Reabilitarea și modernizarea a 4 trotuare, aparținând categoriei B de investiție, în suprafață
de 2248 mp și o lungime de 0,704 km, pentru un număr de 11.591 beneficiari ai spațiilor publice
urbane, dintre care 8.110 locuitori aparținând categoriei de persoane vulnerabile (dintre aceștia 69
aparținând categoriei de persoane cu dizabilități) ai Orașului Năsăud, în termen de 37 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
• Un nou parc construit de la 0 la începutul implementării proiectului, la 1 parc la finalul
implementării proiectului, cu o suprafață a spațiilor verzi construite de 900 mp, pentru un număr de
11.591 de beneficiari ai spațiilor publice urbane, dintre care 8.110 locuitori aparținând categoriei de
persoane vulnerabile (dintre aceștia 69 aparțin categoriei de persoane cu dizabilități) ai orașului
Năsăud, în termen de 37 luni de la semnarea contractului de finanțare.
4. Data de începere a proiectului: 01.12.2017- 30.09.2023.
5. Perioada de implementare a proiectului: 14.09.2020- 30.09.2023.
6.Valoarea totală a proiectului este de: 23.144.268,11
valoarea nerambursabilă solicitată (FEDR + BS) este de: 19.651.148,70 lei.
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Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro precum și site-ul web al Programului Operațional
Regional 2014- 2020, http://www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului
www.facebook.com/inforegio.ro.

