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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA REMETEA 
 

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 122319 
Titlul: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaționale a Scolii Generale Frater Gyorgy din comuna 
Remetea, județul Harghita 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA REMETEA 
 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Harghita, comuna Remetea,  str.Pta Cseres Tibor, nr. 10 
Durata de implementare: 40 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 31.05.2021, aceasta cuprinzând 
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 "Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a Scolii Generale 
Frater Gyorgy din comuna Remetea, judetul Harghita" consta in imbunatatirea calitatii infrastructurii 
educationale de la nivelul comunei, prin asigurarea tuturor conditiilor necesare pentru desfasurarea 
activitatilor didactice din cadrul unitatilor de invatamant, obiect al acestui proiect. Indeplinirea acestui 
obiectiv va duce la cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 
obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, aflati in zona rurala. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitarea infrastructurii educationale la 2 unitati de invatamant arondate Scolii Gimnaziale Frater 
Gyorgy Remetea: Corpurile A, B si H. 
2. Asigurarea conditiilor optime de participare in invatamantul obligatoriu pentru 521 elevi. 
3. Imbunatatirea procesului educational a 2 unitati de invatamant arondate Scolii Gimnaziale Frater 
Gyorgy, prin dotarea cu si integrarea de resurse pedagogice moderne si echipamente IT in procesul de 
predare-invatare: Corpurile A, B si H. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 521 persoane (274 fete și 247 băieți). 
 

Beneficiari directi: 
- aproximativ 521 de persoane/an reprezentant actualii si viitorii elevi ai Comunei Remetea care vor 
frecventa programul in cadrul unitatilor de invatamant cuprinse in acest proiect. Acestia au fost inclusi de 
catre solicitantul UAT Comuna Remetea in conceperea proiectului sub forma de beneficiari principali. 
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- aproximativ 71 persoane, reprezentand personalul si cadrele didactice care activeaza in cadrul 
institutiilor de invatamant. 
- Administratia Publica Locala: UAT Comuna Remetea va beneficia de majorarea capacitatii manageriale si 
reducerea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea unitatilor de invatamant cuprinse in acest proiect.  
Beneficiari indirecti: 
- populatia Comunei Remetea (aproximativ 6365 persoane conform INS in iulie 2017) datorita diseminarii 
competentelor si informatiilor acumulate de catre beneficiarii directi. 
- parintii copiilor care invata in cele 2 unitati scolare reabilitate si dotate (aproximativ 1000 parinti/an). 
 

Descrierea investiției: 
Prezentul proiect propune executarea lucrarilor de reabilitare si dotare a 3 corpuri din cadrul a doua 
unitati de invatamant care alcatuiesc infrastructura scolara de pe raza comunei Remetea in scopul 
imbunatatirii calitatii sistemului educational si asigurarea tuturor conditiilor necesare pentru desfasurarea 
activitatilor didactice in cadrul acestor unitati de invatamant si cresterea gradului de participare la nivelul 
educatiei timpurii si a invatamantului obligatoriu. 
Se vor realiza urmatoarele interventii: 
A. Accesul remodelat pentru corp A va fi realizat conform unui proiect de rezistenta verificat la aceasta 
cerinta. Interventia nu afecteaza structura corpului existent. Pentru corpul B se propune desfacerea 
tencuielilor de ciment care în timp pot avea efecte negative asupra peretilor din barne lemn. 
B) Asigurarea conditiilor normate pentru conformarea balustradei scarilor din corp A, in vederea 
prevenirii unei posibilitati de prabusire in gol. La corp B, unde se propune amenajarea unui teren de sport, 
se va prevedea imprejmuire inalta. 
C) In vederea realizarii unei conformari cu cerintele ISU nu este nevoie de masuri constructive. Se vor 
realiza in schimb interventii la instalatii: realizarea retelei de hidranti interiori la corp A; realizarea 
instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu, respectiv refacerea instalatiei de 
iluminat de siguranta; la ambele constructii; realizarea instalatiei de paratrasnet la corp B. 
D) Prin refacerea compartimentarilor in grupurile sanitare se va asigura o intretinere mai facila si mai 
eficienta a acestora. Se vor demola / demonta compartimentarile zidite (corp A) si usoare deteriorate (corp 
B) din grupurile sanitare. Intrucat se vor reface cu compartimentari usoare aceste lucrari nu afecteaza 
functiunea. Se va reface accesul principal la corp A., pe acelasi loc. 
E) Solutii energetice.  
Corp A: completarea la 10 cm a termoizolatiei pe pereti, si completarea termoizolatiei spre pod. In urma 
lucrarilor de termoizolare economia de energie la incalzire va fi de cca 12 %. 
Corp B: Spre pod exista termoizolatie vata minerala 10 cm, care se va suplimenta din motivul descris 
anterior. La pereti se va realiza termoizolatie vata minerala 10 cm. In dreptul peretilor din lemn aceasta va 
fi finisata pe panou OSB montat la fata termoizolatiei, cu spatiu aerisire intre termoizolatie si panou. La 
pod se va desface podina din lemn, se va monta al doilea strat termoizolant si se va reface podina. 
F) Alte interventii: La corp A, avand in vedere ca se demoleaza compartimentari la grupurile sanitare, se 
vor reface integral finisajele in aceste incaperi: se va inlocui pardoseala, placajul cu faianta si se va reface 
zugraveala. La pardoseli se va realiza pelicula hidroizolanta, cu racord la pereti pe inaltime de 40 cm. Se va 
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reface accesul si copertina de acces la intrarea principala in constructie. La corp B cea mai importanta 
interventie este in exterior. Se va realiza zid de sprijin spre parau. Acesta va fi realizat din piatra, cu 
mortar slab, pentru a nu crea o prezenta contrastanta în peisajul rural. In spatele acestui zid se va nivela 
terenul si se va realiza un teren de sport imprejmuit. La corp H (cladirea Vaskapus) se propune o pavare 
partiala a curtii pentru asigurarea unui acces mai curat in perioadele ploioase. 
 
DOTARI: 
In ceea ce priveste dotarea cu echipamente informationale si materiale didactice, acest lucru se va realiza in 
cazul Corpurilor A, B si H. Principalele dotari cu materiale didactice prevazute: harti, atlase geografice si 
istorice, colectie de roci vulcanice, sistemul solar, sateliti, structura interna a pamantului glob, balanta, sursa 
gatit electric, masina de tocat carne, storcator fructe, aparat turmix, oale de gatit , vase din plastic, set farfurii, 
masini de cusut, accesorii de cusut si tricotat, gazeta matematica – editie electronica CD/DVD, culegere 
electronica interactiva clasele V-VI-VII-VIII, plansa sistemul periodic al elementelor, palnie de separare, vase 
comunicante, generator Van der Graaf, dulap pentru laborator, dictionare mingi, echipament portar ptr hochei 
pe iarba, jaloane, pompa ptr minge, planse si harti istorice, accesorii desen, harti religie, Instrumente muzicale 
(fluier Blockflote ropran), accesorii laborator de fizica, porterete personaje istorice, magneti, planse cu definitii 
gramaticale, planse cu reguli gramaticale, corpuri geometrice la matematica, calculator cu bile (numaratoare), 
literele alfabetului romana si maghiara, dinamometru cu arc, modul mecanica si acustica pentru gimnaziu, 
cronometru de masa, set educativ panou solar 6in1, magneti potcoave, trusa mechanica-dinamica-acustica, 
balanta digitala, efectul magnetic al curentului electric, trusa optica laser cu 3 surse laser, modul mecanica 
fluidelor pt.gimnaziu, trusa electroliza, hartie indicator pH, trusa de chimie pentru elevi micul chemist, benzi 
test pentru determinarea pH-ului, distilator pentru elevi, Volt-Ampermetru DUO pt. elevi, eprubeta, cilindru 
gradat, pahar Berzelius forma joasa, pahar Erlenmeyer, set lamele pt. microscop, dulap metalic fizica-chimie, 
stativ eprubete, trusa de instrumente geometrice pentru table, forme geometrice colorate, modele de 
schelete din muchii, corpuri geometrice- compararea volumelor, pahare, set tacamuri, serviciu de masa, 
carafe, frigider, masina de spalat, masina de spalat vase, cuptor cu microunde, hota, cuptor incorporabil, 
mobilier bucatarie, fierbator apa, fata de masa, park fitness 99mp, park fitness 176 mp, manechin lemn 30 cm, 
skatching board, boxa portabila, presenter, clips metallic, banca pictură, planseta desen panel, sonometru, 
pereche de bare magnetice, trusa de electrostatică. 
Principalele dotari cu echipamente IT prevazute: display interactiv pt sali de invatamant, proiector interactive, 
acoperire wifi, solutie audio/video conferinta, display interactiv pt sala profesorala, proiector cu ecran de 
proiectie, imprimanta multifunctionala color A3, laptop, tablet, calculatoare pc, sistem audio + sonorizare, 
cursuri electronice lb.straine, smart TV, camera foto, imprimanta color A4, boxe. 
 

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 

5.819.316,82 5.813.652,42 4.941.604,56 755.774,81 116,273,05 5.664,40 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 5.697.379,37 lei (98% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 1.223.269,85 Euro, 1 euro=4,6575RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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