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INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai proiectului de investiţie Realizare şi dotare Grădiniţă, satul Raciu,

comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa

DATE GENERALE

1. Autoritatea contractantă:
Denumire: U.A.T. comuna Raciu.

2. Denumirea lucrării:
Realizare şi dotare Grădiniţă, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa.

3. Situaţia actuală:
Comuna Raciu este situată în centrul judeţului Dâmboviţa, de o parte şi de alta a pârâului Şuţa Seacă, la
aproximativ 17 km de Târgoviște. 
Localitatea este comupusă din trei sate: Raciu, Şuţa Seacă şi Siliştea, şi are un număr de aproximativ 3600 de
locuitori.
În ultimii 20 de ani, având în vedere închiderea marilor întreprinderi din municipiul Tîrgovişte, o mare parte
din  populaţia  activă  a  comunei  a  plecat  la  muncă  în  ţările  din  vestul  Europei,  însă,  în  ultimii  ani  se
înregistrează, mai ales în rândul tinerilor, dorinţa de a se întoarce în acasă, de a-şi întemeia aici familii şi de a
face copii. 
Pentru a veni în sprijinul acestor cetăţeni, administraţia locală doreşte să îmbunătăţească infrastructura de
învăţământ a localităţii prin amenajarea şi dotarea în satul de centru, Raciu, a unei grădiniţe moderne.
În prezent sunt peste 30 de copii preşcolari care sunt înscrişi la Grădiniţa Raciu, instituţie ce funcţionează în
incinta şcolii din localitate, într-un corp construit în anii 50, compus din două camere cu pereţii crăpaţi, care
prezintă infiltraţii şi mucegai, având toalete neîncălzite în curte, condiţii total improprii pentru defăşurarea
unui proces educaţional decent.
Prognoza pentru dinamica şcolară în anii următori este:
- Pentru anul de învăţământ 2017 – 2018: 35 preşcolari;
- Pentru anul de învăţământ 2018 – 2019: 36 preşcolari;
-  Pentru anul de învăţământ 2019 – 2020: 38 preşcolari.
La acest moment, pe teritoriul comunei Raciu funcţionează alte două grădiniţe în satele Şuţa Seacă şi Siliştea,
însă, dacă se va intra în restrângere datorită scăderii numărului de copii înscrişi, cei rămaşi vor trebui aduşi la
Grădiniţa de centru, cea din satul Raciu.

4. Caracteristicile amplasamentului: 
Terenul pe care se va executa  lucrarea se afla in intravilanul Comunei Raciu, jud. Dambovita, cu destinatia
curti-constructii. Terenul nu prezinta declivitati majore. Acesta are o suprafata S = 2.100,00 mp. 
In momentul de fata situl este liber de constructii.

5. Caracteristici tehnice
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Suprafata teren S.teren = 2.100,00 mp

BILANT TERITORIAL PROPUS

S.C. Gradinita= 186,17 mp
S.C.D. Gradinita= 279,20 mp
P.O.T= 8,86%
C.U.T.=0.13

DESCRIEREA FUNCTIONALĂ

Situl pe care se doreste construirea noului obiectiv se afla in intravilanul comunei Raciu. Terenul nu prezinta
declivitati majore. Terenul este liber de constructii. 
Pe sit se va realiza un nou imobil avand functiunea de gradinita.
Accesul in cladire se va realiza pe latura de SE. Din punct de vedere functional se doreste obtinerea unor
spatii necesare functionarii unei gradinite.
Astfel noua cladire va avea o  structura tip cadre cu grinzi, stalpi si plansee din beton armat si cu inchideri din
blocuri ceramice. Peretii exteriori vor fi placati cu termosistem pentru asigurarea unei eficente energetice cat
mai  bune.  Tamplaria  va fi  din pvc cu geam termoizolant.  Acoperirea imobilului  va fi  de tip  sarpanta cu
invelitoare din tigla ceramica.
La interior compartimentarea se va realiza din zidarie usoara si placi de gips carton. Incalzirea spatiilor se va
realiza prin calorifere. Imobilul va fi dotat cu o centrala termica pe lemne.

La parter vom regasi urmatoarele spatii :
-  2 săli de grupă dotate cu grup sanitar propriu
-  Vestiar pentru elevi
-  Izolator dotat cu grup sanitar
- Cancelarie
- Oficiu 
- Grup sanitar pentru educatoare
- Casa scarii

La etaj vom avea distribuite următoarele spaţii:
- Sala multifuncţională 
- grup sanitar pe sexe
- casa scării

Situl pe care se va amplasa noul imobil beneficiaza de canalizare, curent electric si apa potabila.Noua
cladirea va fi racordata la toate aceste utilitati.
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Menţionăm faptul că prezentul proiect nu mai este depus spre finanţare pe alte programe.

Primar, Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
     Grădinaru Vasile Consilier Dimitriu Mirel
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