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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL BLAJ 
 
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 10.1B. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 121064 
Titlul: Extindere, reabilitare si dotare Școala Gimnaziala Simion Barnuțiu, structura IM Moldovan si structura PP 
Aaron 
Solicitant – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul BLAJ 
 
Localizare proiect  
1. Adresa imobilului pentru Structura/ Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" (clasele IVIII) este strada Gheorghe 
Lazar, Nr. 1, loc. Blaj, jud. Alba, identificat prin CF nr. 77286 cu nr. topografic 77286. 
2. Adresa imobilului pentru Structura/ Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan" (clasele IVIII) este strada Pacii, Nr. 
144, Blaj, jud. Alba, loc. Izvoarele, identificat prin CF nr. 77305 cu nr. topografic 77305 
 
Durata de implementare: 48 luni, respectiv între data 01.12.2017 și data 30.11.2021, aceasta cuprinzând, dacă 
este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general al proiectului  
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului consta în cresterea calitații educației, atractivitații si a gradului 
de participare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparținând unei 
categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerințe educaționale speciale din Municipiul Blaj prin 
extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea structurilor/ colilor Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si ,,Ion Micu 
Moldovan". 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Extinderea Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea contractului de 
finanțare pentru 187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toți cei 187 aparținând unei categorii 
dezavantajate (elevi de etnie roma) si din cei 187, 36 cu cerințe educaționale speciale, în vederea realizarii 
condițiilor pentru o educație de calitate si cresterea atractivitații si a gradului de participare a populației în 
învațamântul obligatoriu. 
2. Reabilitarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 
luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen 
masculin, 437 aparținând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerințe educaționale speciale, 
în vederea realizarii condițiilor pentru o educație de calitate si cresterea atractivitații si a gradului de participare a 
populației în învațamântul obligatoriu. 
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3. Modernizarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 
25 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen 
masculin, 437 aparținând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerințe educaționale speciale, 
în vederea realizarii condițiilor pentru o educație de calitate si cresterea atractivitații si a gradului de participare a 
populației în învațamântul obligatoriu. 
4. Dotarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni 
de la semnarea contractului de finanțare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 
437 aparținând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerințe educaționale speciale, în 
vederea realizarii condițiilor pentru o educație de calitate si cresterea atractivitații si a gradului de participare a 
populației în învațamântul obligatoriu. 
5. Facilitarea procesului educațional pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale (CES), prin dotarile 
corespunzatoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanțare, în vederea 
realizarii condițiilor pentru o educație de calitate si cresterea atractivitații si a gradului de participare a populației 
în învațamântul obligatoriu. 
6. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, prin dotarile corespunzatoare, în termen de 25 luni de la 
semnarea contractului de finanțare, în cadrul unitaților de învațamânt arondate. 
 
Beneficiari directi: 
1. Principalii beneficiari ai investiției sunt elevii. Totodata, elevii care aparțin celor doua unitați de învațamânt 
arondate, sunt majoritari de etnie roma. Astfel, potrivit adresei nr. 374/16.02.2018, la Scoala Gimnaziala ,,Ion 
Micu Moldovan”, din cei 187 de elevi, toți aparțin acestei minoritați, iar 36 sunt elevi cu cerințe educaționale 
speciale (CES). În ceea ce priveste Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron”, conform adresei nr. 366/5.02.2017, 
dintr-un total de 265 de elevi, 250 sunt de etnie roma si 23 sunt elevi cu CES. Astfel, grupul ținta direct este format 
cu predilecție din elevi care aparțin categoriilor defavorizate. 
2. Solicitantul cererii de finanțare, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Blaj este cel de-al doilea beneficiar 
direct al investiției deoarece unitațile de învațamânt (arondate la o unitate de învațamânt cu personalitate juridica 
– Scoala Gimnaziala ,,Simion Barnuțiu”) asupra carora se intervine sunt în proprietatea si administrarea acesteia. 
Mai mult, prin proiect se contribuie direct la diminuarea punctelor. 
 
Beneficiari indirecti:  
Din categoria beneficiarilor indirecți ai acestui proiect face parte comunitatea Municipiului Blaj deoarece prin 
proiect se urmareste cresterea calitații educației, atractivitații si gradului de participare pentru elevii de la nivel 
local prin extinderea (doar pentru Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan”) reabilitarea, modernizarea si dotarea 
celor 2 unitați de învațamânt fara personalitate juridica. Prin urmare, va exista o infrastructura educaționala 
superioara si accesibila pentru generațiile de elevi, lucru care va contribui pe termen lung la determinarea 
activitații economice, productivitații si mobilitații forței de munca, facilitând existența unui nivel ridicat de trai si 
calitate a vieții. 
 
Descrierea investiției: 
Scopul proiectului consta în cresterea calitații educației, atractivitații si gradului de participare pentru elevii din 
Municipiul Blaj prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolilor Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si 
,,Ion Micu Moldovan" arondate (extinderea se va realiza doar pentru cea de-a doua unitate de infrastructura 
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educaționala menționata). În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta concis intervențiile care s-au propus pentru 
fiecare unitate de infrastructura educaționala. 
 
Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" 
• Lucrari de reabilitare, modernizare si de ridicare a performanțelor funcționale ale cladirii; 
• Înființarea de grupuri sanitare interioare atat la parter cat si la etaj, precum si înființarea sistemului aferent de 
canalizare menajera; 
• Modernizari privind lucrarile de arhitectura (pardoseli, placaje, finisaje, tâmplarii, etc.); 
• Folosirea de materiale de calitate superioara si tehnologii moderne, respectându-se normele si normativele în 
vigoare specifice învațamântului scolar; 
• Înlocuirea pardoselilor existente din salile de clasa cu alte pardoseli din parchet 
• Construirea pardoselilor spațiilor de circulație (holuri, scari) si servicii (grupuri sanitare); 
• Se vor dota salile de clasa cu recipiente pentru colectarea selective a deseurilor; 
• Tencuielile interioare de la pereți care prezinta fisuri, cojiri/desprinderi de stratul suport vor fi îndepartate si refacute; 
• Implementarea de soluții specifice desfasurarii activitații de învațamant privind amenajarea si mobilarea 
interioara a salilor de clasa, a laboratoarelor, cabinetelor si birourilor: tip de dotari si mobilier, precum si corelarea 
planselor de instalații electrice, rețea de date si telefonie cu plansa de mobilare; 
• Termoizolarea pereților exteriori ținând cont de lucrarile de intervenție privind cresterea performanței 
energetice a cladirii ce vor fi propuse în raportul de audit energetic; 
• Intervențiile destinate optimizarii consumurilor energetice ale cladirii nu vor afecta plastica arhitecturala a 
fațadelor; 
• Înlocuirea tâmplariei cu tâmplarie termoizolanta si fonoizolanta de calitate superioara; 
• Se va amplasa un paratrasnet pentru ca amplasamentul s[ fi aparat de foc, evitându-se producerea incendiilor, 
iar sistemul electric si aparatura din imobil vor fi protejate de supratensiunile care apar în timpul furtunilor cu 
tunete si fulgere. 
• Se vor planta arbusti sau arbori pentru protectia mediului; 
• Înlocuirea sistemului actual de încalzire; 
• Înființarea si amenajarea grupurilor sanitare, dotarea acestora cu faianța, gresie, alte dotari tehnico - sanitare 
(chiuvete, vase WC, armaturi, etc), lucrari de realizare a ventilarii / eliminarii aerului viciat, precum si dotarea cu 
alte elemente aferente unui grup sanitar modern (port sapun, uscator mâini, etc.), inclusiv amenajarea unui grup 
sanitar pentru persoane cu dizabilitați conform normativelor în vigoare; 
• Refacerea trotuarelor de garda pe tot conturul cladirii cu panta orientata spre exteriorul cladirii si închiderea 
rosturilor de dilatare cu cordoane bitumate; 
• Realizare unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitați. 
 
Scoala Gimnaziala ,Ion Micu Moldovan" 
• Lucrari de extindere cu un etaj, precum si de reabilitare, modernizare si ridicare a performanțelor funcționale ale cladirii; 
• Înființarea de grupuri sanitare interioare la parter si înființarea sistemului aferent de canalizare menajera; 
• Modernizari privind lucrarile de arhitectura (pardoseli, placaje, finisaje, tâmplarii, etc.); 
• Folosirea de materiale de calitate superioara si tehnologii moderne, respectându-se normele si normativele în 
vigoare specifice învațamântului scolar; 
• Înlocuirea pardoselilor existente din salile de clasa cu alte pardoseli din parchet 
• Construirea pardoselilor spațiilor de circulație (holuri, scari) si servicii (grupuri sanitare); 
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• Se vor dota salile de clasa cu recipiente pentru colectarea selective a deseurilor; 
• Tencuielile interioare de la pereți care prezinta fisuri, cojiri/desprinderi de stratul suport vor fi îndepartate si refacute; 
• Implementarea de soluții specifice desfasurarii activitații de învațamant privind amenajarea si mobilarea 
interioara a salilor de clasa, a laboratoarelor, cabinetelor si birourilor: tip de dotari si mobilier, precum si corelarea 
planselor de instalații electrice, rețea de date si telefonie cu plansa de mobilare; 
• Termoizolarea pereților exteriori ținând cont de lucrarile de intervenție privind cresterea performanței 
energetice a cladirii ce vor fi propuse în raportul de audit energetic; 
• Intervențiile destinate optimizarii consumurilor energetice ale cladirii nu vor afecta arhitectura fațadelor; 
• Înlocuirea tâmplariei cu tâmplarie termoizolanta si fonoizolanta de calitate superioara; 
• Se va amplasa un paratrasnet pentru ca amplasamentul s[ fi aparat de foc, evitându-se producerea incendiilor, 
iar sistemul electric si aparatura din imobil vor fi protejate de supratensiunile care apar în timpul furtunilor cu 
tunete si fulgere. 
• Înlocuirea sistemului actual de încalzire; 
• Înființarea si amenajarea grupurilor sanitare, dotarea acestora cu faianța, gresie, alte dotari tehnico - sanitare; 
• Refacerea trotuarelor de garda pe tot conturul cladirii cu panta orientata spre exteriorul cladirii si închiderea 
rosturilor de dilatare cu cordoane bitumate; 
• Realizare unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitați si refacerea celei existente; 
• Se vor planta arbusti sau arbori pentru protectia mediului; 
• Refacerea integrala a acoperisului dupa realizarea lucrarilor de extindere cu un etaj. 
• Se va realiza o extindere partiala pe verticala (ax. 2-2 – 5-5 / C-C – G-G); 
Zidurile portante ale etajului propus vor coincide cu zidurile portante ale parterului existent; 
Se va realiza o grinda din beton armat la nivelul parterului (ax. 3-3 – 5-5 / g’-g’) peste care se va axa zidul portant al 
etajului (ax. g’-g’); 
Se vor realiza doua scari de acces din beton care vor face legatura intre parterul existent si etajul propus. 

 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoarea 
cofinanțării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

6,246,548.10 6,175,148.10 5,248,875.88 802,769.24 123,502.98 71,400.00 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 6.051.645,12 lei (98% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1,299,333.36 Euro, 1 euro = 4,6575 RON (cursul de schimb 
prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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