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De astăzi, meșotiștii au o nouă clădire
Vineri, 03.02.2017, primarul George Scripcaru și directorul Colegiului Național I. Meșotă,
Ovidiu Tripșa, au prezentat elevilor, profesorilor, părinților și foștilor meșotiști noul corp de
clădire al Colegiului Național Ioan Meșotă.

„Este un proiect foarte important pentru învăţământul braşovean, pentru că vorbim de unul
dintre liceele cu tradiţie ale Braşovului, iar această investiţie asigură condiţii optime pentru un
învăţământ de performanţă. Poate la început foarte puţini credeau în realizarea acestui proiect, dar
am ajuns ca astăzi, când se aniversează și ziua acestui colegiu, să le punem la dispoziția elevilor
de aici condiții moderne de educație. Nu în ultimul rând, vreau să îi asigur pe elevii care învață în
corpul vechi că voi face toate demersurile necesare pentru ca în cel mai scurt timp posibil să
demarăm lucrările necesare pentru ca și aceștia să beneficieze de aceleași condiții. Acesta este
unul dintre proiectele din strategia municipalităţii, prin care ne propunem să asigurăm tuturor
elevilor braşoveni accesul la un învăţământ modern”, a explicat primarul George Scripcaru.

Descrierea lucrărilor “EXTINDERE COLEGIUL NAŢIONAL DR. IOAN MEŞOTĂ” din
Municipiul Braşov
Proiectant: BIROU DE ARHITECTURA DORIN STEFAN
Execuţia a fost realizata de către SC SCADT SA la valoarea de 7.328.723,37 lei cu TVA inclus.
Diriginte de santier SC BETA COPS SRL,
Lucrările au început în data de 24.03.2015 şi au fost finalizate la data de 28.12.2016.

Lucrarea a presupus extinderea spatiului de învățământ prin construcția unui corp de
cladire cu regim de înălțime P + 4E , cu o suprafața utilă de aproximativ 2620,92 mp.
Spațiul s-a extins cu 12 săli de clasă şi un laborator de informatică, o sală multifuncţională
pentru evenimente, grupuri sanitare, cabinet psihologic și cabinet medical, secretariat,
contabilitate, birouri directori, cancelarie, bibliotecă.

Accesul în clădire este asigurat printr-un foaier, iar la etajele superioare se face prin scări
exterioare şi un lift pentru 4 persoane.
Clădirea este placată cu termosistem, invelitoarea fiind tip terasă, închiderile sunt din
pereţi din BCA şi compartimentări interioare cu pereţi de gipscarton. Clădirea este dotată cu
instalaţii sanitare, termice, electrice şi instalaţie de sunet.
Corpurile de iluminat sunt tip LED cu consumuri reduse de energie electrică

Există un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.
Încălzirea este asigurată prin 2 centrale termice în condensație cu un randament crescut.

Situaţia corpului vechi
Colegiul Naţional Dr. I. Meşotă a fost construit între anii 1962-1971 (clădirea în care
funcţionează colegiul a fost construită în perioada 1962-1964, iar sala de sport si atelierele în
perioada 1970-1971), cu regim de înălţime SP+P+2E şi este compusă din 17 săli de clasă,
laboratoare, secretariat, grupuri sanitare şi anexe.
Clădirea a fost reabilitată termic prin placare cu polistiren si tencuială decorativă şi
schimbarea ferestrelor cu tâmplărie din PVC cu geam termopan. Sistemul de încălzire este
modernizat, iar terasa hidroizolată.
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