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FIȘĂ DE PROIECT 
 
 

Centru școlar pentru Educație Incluzivă Al. Roșca Lugoj -
Construire clădire internat școlar (P+1E) 

 

1. Titlul proiectului CONSTRUIRE CLĂDIRE INTERNAT ȘCOLAR (P+1E) 

2. Localizarea proiectului Amplasamentul obiectivului de investiție este situat în județul 
Timiș, localitatea Lugoj, str. Fagetului nr. 158; 

3. Beneficiarul proiectului Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș; 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
Obiectivele proiectului 

- Suplimentarea capacitatii actualului internat, avand in 
vedere solicitarile elevilor de acomodare si apelare la 
serviciile oferite de centru. (Serviciile oferite de Centrul 
Scolar sunt unice la nivel regional iar solicitarile de 
inscriere a copiilor a depasit numarul de locuri disponibile); 

- Asigurarea grilei complete de functiuni necesare pentru o 
buna desfasurare a activitatilor de zi. (lipsesc salile de 
activitati diurne, numarul de grupuri sanitare este 
deficitar, etc.); 

-  Suplimentarea spatiului necesar pentru amenajarea de 
anexe/servante (patiu tehnic, spalatorie, depozitare 
alimente) si gestionarea unui flux corect al functiunilor; 

- Asigurarea masurilor de siguranta la foc, avand in vedere 
ca vechea cladire este realizata din lemn si necesita 
interventii pentru asigurarea stabilitatii; 

- Dupa finalizarea internatului nou, spatiul vechiului internat 
se va refunctionaliza si se va utiliza pentru cursuri de 
formare profesionala a copiilor cu varsta de peste 16 ani, 
care au absolvit cursurile centrului, completand oferta de 
servicii a centrului; 

5. Domeniu Invățământ; 

 
 
6. 

 
 
Bugetul proiectului 

Conform Devizului General : 
- Total General = 11.630.740,27 + TVA  
- Construcții + Montaj =            , din care : 

a. Construcții și instalații =  
b. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj =  



 

7. Sursele de finanțare Surse proprii – Bugetul Consiliului Județean Timiș; 

8. 
Stadiul actual al 
obiectivului de investiție 

- Realizat: Proiect faza DTAC si PT;  
- În derulare : Contract de execuție;  

Valoarea contractului de execuție =11.630.740,27 + TVA 

9. Durata de realizare  12 de luni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriere (Date tehnico – 
constructive, principalele 
echipamente, dotări) 
 
 
 
 
 

Centrul (construcția în sine) are următoarele părți constructive: 
1. Suprafata totala a terenului: 75 707mp; 
2. Suprafata construita propusa: 1 727.72mp; 
3. Sc desfasurata propusa: 3 263.44mp; 
4. Suprafata utila propusa: 2 770.50mp; 
5. Volum cladire propusa: 17 800.45mc; 
6. Regim de inaltime: P+1E internat, p sala festiva; 
7. Cai de acces auto – zona asfaltata: 45mp; 
8. Cai de acces pietonale – zone dalate: 220mp; 
9. Suprafata spatii verzi: 36 000.00mp; 
10. Numar locuri de parcare: 2 locuri 25mp; 
Amprenta cladirii propuse 79.25m x 21.80m.  

Principalele echipamente:  
Constructia se va dota cu urmatoarele facilitati: 

- Un montcharge destinat transportul rufelor curate din 
cadrul spalatoriei de la parter spre spatiul de depozitare de 
la etaj; 

- Un mecanism de accesibilizare – platforma mobil 
mecanizata; 

- Un grup electrogen care sa preia alimentarea cu energie 
electrica a frigiderelor aflate in depozitul de alimente, in 
cazul unei avarii;  

 
 
 
 
 
 
11. 

 

 

 

 

 

 

Rezultate  estimate 

(indicatori ai obiectivului 

preconizați) 

- Construirea unui internat ce va face posibila suplimentarea 
numarului de locuri necesare desfasurarii activitatii 
centrului; 

- Avand in vedere faptul ca majoritatea copiilor scolarizati 
provin din localitatile invecinate si sunt cazati in cadrul 
internatului, principala problema cu care se comfrunta 
centrul este cea a infrastructurii. Numarul de familii care 
solicita cazarea este in continua crestere, iar capacitatea 
este depasita; 

- Proiectul propus face posibila suplimentarea locurilor de 
cazare, prcum si implementarea standardelor minime de 
igiena si siguranta obligatorii impuse prin normative si 
legislatia in viguare. Noul internat va avea capacitatea de 
114 locuri. 

 


