
Proiectare bazin de inot didactic in cartierul Buna Ziua
Motivatie:
Cartierul Buna Ziua este un cartier foarte dinamic, in care in ultmii ani s-au construit mai multe ansamble de locuinte care au fost populate 
in foarte mare parte de tineri si familii tinere. Practic, populatia este una tanara iar locurile de joaca si spatiile de agrement sunt supra-
populate de copii de toate varstele.
Infrastructura educationala este in dezvoltare in acest moment: multiple crese si gradinite private activeaza in cartier, incepand cu anul 
2022 si-a deschis portile colegiul Elf, prin intermediul proiectului lansat de Primaria Municipiului Cluj-Napoca pentru scoala gimnaziala din 
cartierul Buna Ziua iar proiectul unui bazin de inot didactic vine in completarea tuturor acestor facilitati.
Proiectul unui bazin de inot didactic propus vine in sprijinul intregii infrastructuri educationale prezente sau care se va dezvolta in perioada 
urmatoare in cartier prin posibilitatea de a sustine cursuri de inot pentru copii pe categorii de varsta. Se vor putea organiza cursuri de inot 
pentru prescolari, scolari si alte grupe de copii, prin intermediul personalului angajat la bazin (instructori).  Se  va putea inchiria bazinul pe 
intervale orare, cu sau fara personal pentru activitati didactice prestate de unitatile de invatamant private din cartier, De asemenea, se vor 
putea organiza si competitii de mici dimensiuni pentru copiii care frecventeaza cursurile de inot ale bazinului.

Descriere proiect:
Proiectul consta in proiectarea etapele Studiu de Fezabilitate, PUZ?PUD (daca este caul), Documetatie Tehnica Autorizare Construire si 
Proiect Tehnic si Detalii De Executie pentru un obiectiv de tip "Bazin de inot didactic" amplasat in cartierul Buna Ziua.
Proiectul propus este un proiect tip, dezvoltat si implementat in mai multe locatii din tara, care se poate implementa in orice locatie cu 
costuri reduse de proiectare, practic, doar adaptare la amplasament si obtinere avize si autorizatii necesare pentru obtinerea autorizatiei de 
construire.

Etape proiect:
1. Identificare teren pretabil ptr. construire bazin de inot didactic.
2. Identificare surse de finantare investitie.
3. Proiectare etapa Studiu de fezabilitate.
4. Proiectare etapa obtinre PUZ/PUD (daca este cazul).
5. Proiectare etapa DTAC si obtinere avize si autorizatie de contruire.
6. Proiectare etapa Proiect Tehnic si Detalii De Executie.

Propunere locatie:
Proiectul nu are o propunere de locatie exacta dar propune doua zone de 
interes pentru analiza de locatie:
1. amplasare in zona centrala a cartierului Buna Ziua, cu acces facil din 
orice zona a cartierului si destul de aproape de unitatile de invatamant din 
cartier;
2. amplasare in zona viitorului parc Buna Ziua (proiect aflat in desfaurare) 
este preferata prin prisma accesului facil, pietonal, prin parc.

Buget:
Aproximativ 150.000 euro.

Harta propuneri locatie

Fatade proiect tip

Harta unitati de invatamant
          din cartierul Buna Ziua
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