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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: 10. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE  
Prioritatea de investiții: 10.1. Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare 
OPERAŢIUNEA: 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare 
Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii. Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120315 
Titlul: Îmbunatațirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Banyai Janos 
Solicitant – UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Budvar, nr 8A, Județ Harghita 
 

Durata de implementare: 60 luni, respectiv între data 01.11.2016 și data 31.10.2021, aceasta cuprinzând, dacă 
este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de participare în învatamântul profesional si tehnic prin 
modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale aferente Colegiului Tehnic Banyai Janos din 
Municipiul Odorheiu Secuiesc. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Îmbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educational prin dotarea cladirii Colegiului Tehnic cu mobilier de 
calitate si echipamente IT, acestea facilitând modul de desfasurare a activitatilor de curs si a celor practice. 
2. Cresterea gradului de formare profesionala într-unul din domeniile cu cea mai ridicata pondere a cererii potentiale de la 
nivelul regiunii Centru prin echiparea atelierului mecanic din cadrul Colegiului Tehnic cu dotari care sa contribuie la 
îmbunatatirea modului de desfasurare a activitatilor practice. 
3. Cresterea gradului de confort în interiorul cladirii prin realizarea de lucrari de termoizolare, respectiv eficientizarea 
iluminatului interior prin montarea de corpuri de iluminat cu LED. Aceste lucrari vor contribui implicit si la cresterea 
eficientei energetice si scaderea emisiilor de CO2, acest aspect având impact pozitiv asupra mediului înconjurator. 
4. Cresterea gradului de siguranta al elevilor care îsi desfasoara cursurile în cadrul Colegiul Tehnic prin montarea de camere 
video de supraveghere si a unui sistem antiefractie; 
5. Adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitati prin montarea unor rampe de acces la intrarile în cladire. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin - învatamânt profesional si tehnic: 514 persoane din 
care 191 femei si 323 barbati. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
- Municipiul Odorheiu Secuiesc în calitate de proprietar al cladirii ce se va reabilita prin prezentul proiect; 
-  Colegiul Tehnic Banyai Janos în calitate de ocupant al cladirii ce se va reabilita prin prezentul proiect; 
- Cadrele didactice care îsi defasoara activitatea în cladirea obiect al proiectului: 45 de persoane (5 cadre didactice sunt 
persoane vârstnice, acestea urmând a fi implicate în calitate de angajati în operarea investitiei); 
- Personalul auxiliar care îsi desfasoara activitatea în cladirea obiect al proiectului: 25 de persoane. 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiarii indirecți ai proiectului:. 
- Apartinatorii elevilor, dar si persoanele care viziteaza Colegiul Tehnic Banyai Janos prin faptul ca vor beneficia de serviciile 
unei cladiri reabilitate si eficiente din punct de vedere termic si energetic; 
- Elevii scolilor gimnaziale din Municipiul Odorheiu Secuiesc care se vor înscrie în anii urmatori la cursurile oferite de 
Colegiul Tehnic Banyai Janos; 
- Bugetul local al municipiului Odorheiu Secuiesc prin reducerea cheltuielilor cu energia electrica si termica, reduceri ce vor 
putea fi folosite pentru acoperirea altor necesitati ale comunitatii; 
- Comunitatea locala prin cresterea atractivitatii municipiului Odorheiu Secuiesc ca urmare a realizarii investitiei; 
- Populatia judetului Harghita prin faptul ca investitia va servi ca exemplu pentru celelalte orase din judet. 
 

Descrierea investiției:  
Lucrarile prevazute a se realiza asupra celor doua corpuri de cladire constau în: 
- izolarea termica a peretilor exteriori cu 12 cm de polistiren expandat ignifugat, respectiv a soclului cu 12 cm de polistiren 
extrudat; 
- înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente, inclusiv înlocuirea tâmplariei aferente accesului în cladire, cu tâmplarie 
din PVC pentacamerala; 
- repararea integrala a acoperisului cu tigla si placarea planseului peste ultimul etaj cu vata minerala de 25 cm grosime; 
- refacerea finisajului fatadelor dupa anveloparea cladirii; 
- prevederea de rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati în cladire; 
- montarea unui sistem de încalzire adjuvant cu panouri solare dispuse pe acoperis; 
- refacerea pardoselilor prin înlocuirea pardoselilor vechi si uzate cu pardoseli noi din parchet/gresie; 
- repararea finisajelor si tencuielilor vechi si degradate prin completarea acestora cu un strat nou de glet si vopsea lavabila; 
- îndepartarea tencuielilor vechi si refacerea finisajelor/ demontarea plafoanelor false din gips carton si finisarea acestora 
cu vopsea lavabila; 
- înlocuirea corpurilor de încalzire; corpurile de încalzire vor fi prevazute cu termostate si se vor monta aparent, pe console 
metalice fixate în pereti; 
- montarea de hidranti de incediu interiori în conformitate cu prevederile normativelor legale; 
- instalarea unui sistem de detectie si semnalizare la incediu; 
- instalarea unui sistem de detectie si semnalizare efractie; 
- instalarea unei retele de voce-date; 
- instalarea unui sistem de control acces; 
- instalarea unui sistem de supraveghere video a activitatii atât din interiorul cât si din exteriorul cladirii; 
- reablitarea instalatiilor electrice si montarea de corpuri de iluminat cu LED; 
- dotarea cu mobilier a amfiteatrului si a salilor de clase; 
- dotarea cu echipamente a laboratorului de informatica si a atelierului de mecanica pentru facilitarea desfasurarii 
activitatilor practice. 
 

Bugetul proiectului (lei): 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 11.843.041,17 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 2.542.789,30 Euro, 1 euro = 4,6575 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, 
respectiv cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finanțare). 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoare totala 
contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

12.116.506,29 12.084.735,89 12.084.735,89 10.272.025,51 1.571.015,66 241.694,72 31.770,40 
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