
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE CREȘE PITEȘTI



A fost reparat tavanul bucătăriei din cadrul Creșei nr. 6 Trivale:
 Din cauza unor infiltrații de apă, s-a prăbușit o parte din tavanul bucătăriei:



Tavanul bucătăriei din Creșa nr. 6 Trivale, după efectuarea reparațiilor:



Infiltrațiile de apă la tavanul bucătăriei s-au produs din cauza problemelor 

existente la spălătoria situată deasupra acesteia. În acest fel arăta 
spălătoria din cadrul Creșei nr. 6 Trivale:





Spălătoria, în timpul reparațiilor efectuate:



Spălătoria Creșei nr. 6 Trivale, arată în prezent, astfel:



A fost reabilitată instalația electrică din cadrul Creșei nr. 6 Trivale. Aceasta 

era în următoarea situație:



În holul de acces de la parterul Creșei nr. 6 Trivale nu existau montate 
corpuri de iluminat, iar în prezent arată astfel: 



Au fost efectuate reparații la holul de acces în Creșa nr. 6 Trivale, care arăta 
astfel:



Iar în prezent, arată astfel:



Au fost efectuate reparații la instalațiile sanitare din cadrul Creșei nr. 6 Trivale, 
care erau în următoarea situație:





Iar după reparații, arată astfel:



A fost dotată și este funcțională, cea de-a 4 a grupă de copii din cadrul Creșei nr. 6 
Trivale, care dispune de 15 noi locuri. Acestea erau dotări vechi, în folosință de 
aproximativ 35 de ani:



La aceste realizări și-au adus contribuția, inclusiv colegii, fie ei economiști, administratori, asistente medicale 
sau îngrijitoare. CU TOȚII AU DAT O MÂNĂ DE AJUTOR!



În prezent, această nouă grupă arată astfel:





Au fost schimbate cele 40 de pătuțuri care erau în folosință de aproximativ 40 de 
ani, din cadrul Creșei nr. 14 Banatului:



Au fost schimbate o serie de uși care erau în folosință de peste 35 de ani, din cadrul Creșei nr. 11 
Negru Vodă. În cadrul acestei creșe, la ambele grupe s-au aplicat pardoseli de parchet laminat, 
întrucât aveau linoleum și era foarte rece pe jos, iar copiii obișnuiesc să se joace pe pardoseala 
grupei.



În prezent, există montate uși de termopan, care contribuie inclusiv la menținerea temperaturii în spații și la 
evitarea curentului:



Au fost schimbate lifturile nefuncționale pentru transportul alimentelor, care erau în folosință de peste 35 de ani, 
din cadrul Creșei nr. 8 Războieni, Creșei nr. 11 Negru Vodă, Creșei nr. 19 Arpechim. Acestea erau lifturile vechi:



Iar în prezent, au fost puse în funcțiune toate cele trei lifturi noi, care sunt confecționate integral din 
inox:







În cadrul Creșei nr. 5 Craiovei, a fost schimbată o centrală defectă, iar in 
prezent este în funcțiune o centrală performantă, de mare putere, care poate 

asigura cu succes atât căldură, cât și apă caldă în parametrii necesari.



Au fost realizate ample lucrări de reparații și curățenie la subsolul Creșei nr.
7 Tudor Vladimirescu, întrucât în cadrul acestuia s-au spart conductele de evacuare
ape uzate, iar mediul umed și închis astfel creat a favorizat apariția masivă a
insectelor și rozătoarelor, precum și apariția unui miros insuportabil în holul de la
parterul clădirii.


