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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 4: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE 
Prioritatea de investiții 4.4: 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 4.5: Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru 
piața forței de muncă. 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 127351 

Titlul: FINALIZAREA LUCRARILOR INCEPUTE LA LICEUL TEHNOLOGIC KOS KAROLY: ATELIER 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 
Localizare proiect – Municipiul Miercurea Ciuc, strada Toplița, numărul 22, județul Harghita 
 

Durata de implementare: 50 luni, respectiv între data 01/03/2017 și data 30/04/2021, 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 constă în creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul 
tehnologic în municipiul Miercurea Ciuc prin construirea unei clădiri de ateliere pentru liceul tehnologic "Kos Karoly" 
prin care elevii își pot însuși cunoștințele tehnice necesare. Atingerea acestui obiectiv va duce la însușirea de către 
elevi a tehnicilor tradiționale și moderne prin cursuri practice, care vor viza punerea în practică a specialităților de 
tâmplărie, zidărie și instalații, relevante pentru piața forței de muncă din municipiul Miercurea Ciuc. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Finalizarea clădirii de ateliere pentru liceul tehnologic "Kos Karoly" 
2. Dotarea modernă a atelierelor care o să asigure condițiile optime pentru participarea la învățământul tehnic a 
514 elevi, care constituie numărul elevilor înscriși în anul 2016-2017 
3. Creșterea forței de muncă în Miercurea Ciuc în domeniul construcțiilor prin creșterea calității învățământului tehnologic. 
 

Rezultate așteptate:  
1. Numărul unităților de învățământ profesional și tehnic modernizate in cadrul prezentului proiect: 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 
2. Număr total participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 
Valoare la începutul implementării proiectului: 514 elevi, din care fete: 133, băieți 381, persoane aparținând 
categoriilor dezavantajate 10 și persoane cu dizabilități 0 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 514 elevi 
3.Categoria infrastructurii subiect al proiectului: 
Valoare la începutul implementării proiectului: Liceu Tehnologic 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului: Liceu Tehnologic 
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Beneficiarii direcți ai proiectului: 
- elevii actuali și viitori ai Liceului Tehnologic, care își pot pune în practică cunoștințele prin intermediul atelierelor, 
- personalul și cadrele didactice care activează în cadrul instituției de învățământ cuprinse în acest proiect, care o 
să aibă posibilitatea să prezinte practic elevilor cunoștințele în domeniul construcțiilor, 
- UAT Miercurea Ciuc pentru că prin acest proiect va îmbunătăți infrastructura educațională și pe termene mediu 
și lung corectează piața forței de muncă în domeniul construcțiilor. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: locuitorii municipiului Miercurea Ciuc care se bucură de îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, în special părinții elevilor care învață în cadrul liceului tehnologic. Părinții elevilor au 
certitudinea ca acești elevi beneficiază de un serviciu educațional de calitate și sunt asigurate condițiile optime 
pentru participarea la orele din cadrul liceului. 
 

Descrierea investiției:  
Obiectul prezentei cereri este o construcție începută în anul 2007, obiectul de investiție fiind "Campus școlar 
clădire atelier" . Având în vedere că dezvoltarea sistemului de învățământ ocupă un loc important în strategia 
integrată de dezvoltare urbană al mun. Miercurea Ciuc, continuarea lucrărilor la imobilul nefinalizat a devenit o 
prioritate în contextul liceului Kos Karoly.  
Amplasamentul propus se află în intravilanul mun. Miercurea Ciuc, situat în zona relativ centrală a orașului, pe str. 
Toplița nr. 22.  Amplasamentul este identificat prin cartea funciară cu numărul 52725 și are o suprafață măsurată 
de 9004,00 mp. Dat fiind infrastructura începută, s-au executat lucrări pentru infrastructura compusă din fundații 
izolate și grinzi de fundare și s-au montat carcasele de armatură ale stâlpilor structurali. 
S-a propus continuarea reproiectării atelierelor împreună cu anexe și spatii ce deservesc funcțiile sus menționate: 
birouri pentru profesori, depozite pentru materiale brute și neprelucrate, vestiare cu grupuri sanitare pe sexe. 
Amprenta construcției propuse va avea o suprafață de 921,28 mp. Clădirea noua va adăposti ateliere moderne și 
echipate corespunzător, indispensabile în activitățile școlare.  
Proiectul propune construirea unei clădiri care va fi alcătuită din 3 ateliere (de tâmplărie, de zidărie, de instalații 
sanitare), un laborator de materiale, spații de depozitare pentru materiale neprelucrate, vestiare și grupuri 
sanitare pentru elevi, birouri pentru cadre didactice cu vestiare și grupuri sanitare. 
Principalele lucrări de intervenție sunt: Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural; 
Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale; Consolidarea grinzilor de 
fundare; Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; Racorduri la utilități; Dotarea clădirii. 
 

Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă  

Valoare 
eligibila 

nerambursa-
bilă maxima 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursa-
bilă acordată 
prin prezentul 

contract 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursa-
bilă din FEDR 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursa-
bilă din bugetul 

naţional 

Valoarea 
cofinanţării 

eligibile 
Beneficiar 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv 
TVA 

6.305.513,46 6.228.663,95 6.104.090,67 1.655.745,62 1.436.028,18 219.717,44 4.572.918,33 76.849,51 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.655.745,62 lei (26,58% din valoarea 
eligibilă a proiectului), 347.911,50 Euro (cursul InforEuro din luna aprilie 2019, conform Instrucțiunii AM POR nr 
115/18.04.2019:  1 euro=4,7591 lei). 
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