
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
 

Programul Operațional 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 126702 

Titlul: Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
Localizare proiect – str. Castelului, nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov, regiunea Centru. 
 
Durata de implementare: 52 luni, respectiv între data 15.02.2018 și data 30.05.2022, 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  
 Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale 
relevante pentru piața forței de munca prin amenajarea exterioară și sistematizarea verticală la Colegiul 
Tehnic „Maria Baiulescu”. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
 Consolidarea, reabilitarea si modernizarea clădirii corpului A si corpului B aparținând Colegiului Tehnic 
"Maria Baiulescu" si dotarea acestor spații cu echipamente si alte dotări necesare procesului de învățământ. 
 Formarea profesionala a 602 elevi, pentru dobândirea de competențe si învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare. 
 
Rezultate așteptate:  
 1 unitate de învățământ profesional si tehnic în mediul urban reabilitata, modernizata si dotata 
 Numărul total de participanți 602 elevi, din care 602 elevi, din care la procesul de educație 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 De rezultatele proiectului vor beneficia direct 666 de persoane, din care: 
- 602 elevi înscriși la cursurile Colegiului Tehnic "Maria Baiulescu"; 
- 48 de cadre didactice ale colegiului; 
- 7 persoane personal didactic auxiliar; 
- 9 persoane personal administrativ. 
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Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
 Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt agenții economici din municipiul Brașov, din domeniul 
HoReCa, turism și alimentație, textile-pielărie, care vor angaja absolvenți ai colegiului, pregătiți în 
specializările: tehnician designer vestimentar, coafor stilist, tehnician în turism, tehnician în industria 
textilă, tehnician în industria pielăriei, ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, bucătar, 
confecționer produse textile, asistent manager unități hoteliere. 
 
Descrierea investiției:  
 Pe amplasamentul Colegiului Tehnic Maria Baiulescu, construit în anul 1770 în cea mai veche zonă a 
Brașovului, există două corpuri de clădire după cum urmează: 
 CORPUL A cu regim de înălțime S+P+2E+M are suprafața construită =1.326,00 mp, suprafața 
desfășurată = 4.104,33 mp și suprafața utilă = 3.152,14 mp. 
 CORPUL B cu regim de înălțime S+P are suprafața construită =622.00mp, suprafața desfășurată = 
921,76 mp și suprafața utilă = 733,01 mp; Corpul B este format din doua corpuri de construcții (B1 si B2), 
ridicate în perioade de timp diferite, respectiv 1910 (B1) si 1978 (B2), cu structuri de rezistența diferite, 
după reguli constructive și de calcul distincte, cu rost de tasare între ele. Deficiențele semnalate în 
suprastructura sunt mai ales generate de vechimea construcției și de lipsa unei întrețineri 
corespunzătoare: umezeala accentuată la demisol, la pardoseala și pereții din zidărie de cărămidă și 
beton; fisuri nesemnificative în pereții de cărămidă; igrasie la pereții de fațade, la partea inferioară; zone 
cu tencuială expulzată. 
 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoare eligibila 
nerambursabilă 

maxima 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
acordată prin 

prezentul 
contract 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din FEDR 

Valoarea 
eligibilă 

nerambur-
sabilă din 
bugetul 
naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv 
TVA 

14.325.259,80 14.311.819,02 14.025.582,64 4.014.776,76 3.412.560,25 602.216,51 10.297.042,26 13.440,78 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 4.014.776,76 (28,05% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 864.452,50 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului, respectiv cursul inforeuro din luna martie 2018: 1 euro= 4.6443 lei). 
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