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Primarul orașului Pan-
telimon, Marian Ivan, 
 ne-a declarat că în aceas-
tă perioadă se lucrează 
intens în tot orașul, pen-
tru că sunt foarte multe 
investiții care se apropie 
de finalizare, majoritatea 
complexe și care au nece-
sitat lucrări de amploare. 

Se lucrează astfel la 
reabilitarea termică a do-
uă blocuri de locuințe de 
pe Strada Viilor. La unul 
dintre blocuri, lucrările 
 s-au efectuat în proporție 
de 40%, iar administrația 
așteaptă finanțarea pen-
tru a putea demara lu-
crări de reabilitare și la al-
te imobile. Reamintim că 
reabilitarea blocurilor es-
te un obiectiv important 
pentru asigurarea gradu-
lui de confort în locuințe. 
Proiectul pentru reabili-
tarea termică a blocurilor 
de locuințe colective din 
orașul Pantelimon a în-
ceput anul trecut, iar fi-
nalizarea lucrărilor va di-
minua considerabil cos-
turile cu întreținerea pe 
timpul iernii, se vor îm-
bunătăți condițiile de con-
fort interior și va crește 
performanța energeti-
că a locuințelor. Lucrări-
le își propun izolarea ter-
mică a fațadei – parte vi-
trată, prin înlocuirea tâm-
plăriei exterioare existen-
te, inclusiv a celei afe-
rente accesului în blocul 
de locuințe, cât și izola-
rea termică a fațadei – 
parte opacă, inclusiv ter-
mo-hidroizolarea terasei, 
respectiv termoizolarea 
planșeului peste ultimul 
nivel în cazul existenței 
șarpantei, cu sisteme 
termoizolante. Proiectul 
are în vedere repararea 
acoperișului tip terasă/
șarpantă, inclusiv repara-
rea sistemului de colecta-
re a apelor meteorice de 
la nivelul terasei, respec-
tiv a sistemului de colec-

tare și evacuare a apelor 
meteorice la nivelul înve-
litoarei tip șarpantă, pre-
cum și închiderea balcoa-
nelor și logiilor cu tâm-
plărie termoizolantă, in-
clusiv izolarea termică a 
parapeților. Proiectul mai 
prevede izolarea termică 
a planșeului peste subsol, 
cât și repararea trotuare-
lor de proiecție, în scopul 
eliminării infiltrațiilor la in-
frastructura blocului. 

Vorbind tot despre 
zona de locuințe, prima-
rul ne-a spus că două din 
cele cinci blocuri socia-
le ale orașului au fost ri-
dicate, fiind demarate lu-
crările la interior. Lucrările 
au fost începute și la ce-
lelalte trei, lucrându-se la 
structura de rezistență a 
clădirii pe cadre de beton 
armat.  Locuințele socia-
le sunt o necesitate peste 
tot, iar cele 5 blocuri so-
ciale vor deservi locuitorii 
orașului cu 100 de aparta-
mente. În cadrul proiectu-
lui se lucrează etapizat, în 
funcție de alocările buge-
tare din partea Ministeru-

lui Lucrărilor Publice, Dez-
voltării și Administrației. 

Noua grădiniță 
este aproape gata

În privința sistemu-
lui de educație, vestea bu-
nă este că noua grădiniță 
cu program prelungit a 
orașului este aproape fi-
nalizată. În curând se va 
face recepția lucrării, ur-
mând să se realizeze dota-
rea unității de învățământ. 
Educația este prioritară 
pentru administrația din 
Pantelimon, drept pentru 
care, pe lista activităților 
gospodărești ce trebuie în-
deplinite în această vară, 
primarul Marian Ivan a in-
clus și igienizarea școlilor și 
a sălilor de sport din oraș. 

Reamintim că admi-
nis trația a decis să in-
vestească în noua gră-
di niță cu grupe de ante-
preșcolari, sesizând ne-
voia cetățenilor de a avea 
o creșă în oraș. În noua 
clădire va funcționa astfel 

și o creșă, mult așteptată 
de cetățeni, știut fi-
ind că acest segment 
educațional este defici-
tar la nivel național. Uni-
tatea este construită pe 
Str. George Călinescu, și 
va include, la grădiniță, 3 
grupe mici, 3 grupe mij-
locii și 3 grupe mari de 
copii, corespunzătoare 
unei infrastructuri pen-
tru 180 de copii de vâr-
stă preșcolară, care con-
tribuie la creșterea numă-
rului de copii înscriși în 
învățământul preșcolar cu 
35,29%. Noua clădire va 
avea parter și etaj, bucă-
tărie proprie, sală de me-
se, spălătorie, dormitoa-
re, toate anexele necesa-
re desfășurării activității, 
precum și spații verzi pe o 
suprafață de peste 2.300 
metri pătrați, loc de joacă 
și 27 de locuri de parcare.

Proiectul educațional 
a fost finanțat prin Progra-
mul Operațional Regional 
2014-2020, Axa Prioritară 
10, Îmbunătățirea Infras-

tructurii Educaționale. Va-
loarea totală a proiectului 
este de 27,615,666.91 lei, 
din care 7,152,221.99 lei 
reprezintă valoarea finan-
țării nerambursabile obți-
nute. Obiectivul general al 
proiectului a fost creșterea 
gradului de participare la 
nivelul educației timpurii a 
copiilor din orașul Panteli-
mon prin dezvoltarea in-
frastructurii de învățământ 
antepreșcolar și preșcolar, 
în special pentru copiii cu 
risc crescut de părăsire tim-
purie a sistemului. Obiecti-
vele specifice ale proiec-
tului presupun construcția 
unui spațiu educațional 
de tip grădiniță cu gru-
pe de antepreșcolari, în 
suprafață construită totală 
de 2.328,65 mp. Proiectul 
își propune îmbunătățirea 
accesului la învățământul 
antepreșcolar din orașul 
Pantelimon prin creșterea 
capacității de școlarizare, 
prin construcția unei 
grădinițe în care vor 
funcționa și 10 grupe de 

creșă, astfel încât să con-
ducă la asigurarea infras-
tructurii necesare pen-
tru înscrierea a 70 de co-
pii în învățământul an-
tepreșcolar, în orașul Pan-
telimon.

”Ansamblul va avea 
și bucătărie proprie, sa-
lă de mese, spălătorie, 
dormitoare, toate anexe-
le necesare desfășurării 
activității. Proiectul pre-
supune și implementa-
rea normelor de securita-
te la incendiu, inclusiv sis-
temul alternativ de ener-
gie electrică cu panouri 
fotovoltaice. Proiectul a 
fost astfel dimensionat în-
cât s-a folosit numai be-
ton cu caracteristici supe-
rioare, toată infrastructu-
ra este hidrotermoizolată, 
iar scara de incendiu es-
te  independentă de clădi-
rea grădiniței. Obiectivul 
va avea 4 lifturi, atât pen-
tru persoane cât și pentru 
circuit administrativ”, po-
trivit viceprimarului Flo-
rin-Viorel Cecate.

actualitate

Investițiile continuă în orașul Pantelimon

Lucrări ample se derulează în toate sectoarele de infrastructură

În orașul Pantelimon lucrările de 
modernizare a infrastructurii se derulează 
pe mai multe domenii de activitate pentru 
că nevoile sunt foarte mari, iar investițiile 
pe măsură.  
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