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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TÎRGU - MUREȘ 
 

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 124050 
Titlul: Modernizare și reabilitare integrală, ateliere - Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL TÎRGU - MUREȘ 
Localizare proiect – Bulevardul 1848, nr. 55, Municipiul Tîrgu-Mures, județul Mureș, regiunea Centru. 
 

Durata de implementare: 53 luni, respectiv între data 21/03/2017 și data 31/07/2021, 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  
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional si 
tehnic din Municipiul Tîrgu-Mures prin realizarea unor lucrări de reabilitare, modernizare si echipare a spatiilor necesare 
derulării activității educaționale in cadrul Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai”. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C1 cu destinație de „scoală”, în suprafață totală de 3.138 mp, 
până în anul 2021 
2. Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C2 cu destinație de „sală de sport”, în suprafață totală de 1.374 
mp, până în anul 2021 
3. Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C3 cu destinație de „ateliere”, în suprafață totală de 860 mp, 
inclusiv dotarea acesteia cu echipamente specifice învățământului tehnic și profesional, până în anul 2021 
 

Indicatori/  Rezultate așteptate   :  
Numărul de participanți la procesul educațional in unitatea de infrastructura subiect al proiectului (pentru 
învățământul liceal, filiera tehnologica si pentru învățământul profesional) - 804 persoane, din care fete - 191, 
băieți - 613; din care: persoane cu dizabilități - 2 și persoane aparținând categoriilor dezavantajate - 11. 
Suprafața infrastructurii educaționale (pentru învățământul profesional si tehnic) reabilitate/ modernizate / 
echipate (m.p.): Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 5.372 mp. 
Ateliere pentru învățământul profesional si tehnic reabilitate/ modernizate / echipate (nr.): 
- Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 8 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Elevi prezenți si viitori participanți la procesul educațional din Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Tîrgu-Mures 
 - Personal angajat (personal de conducere - director; personal didactic - profesori; personal didactic auxiliar - 
secretare, bibliotecara, administrator financiar, laborant, informatician de sistem, administrator patrimoniu; 
personal nedidactic - îngrijitori, paznic, muncitor).  
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Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Din categoria beneficiarilor indirecți, enumeram:  
- întreprinderile din regiune care activează in domeniile predate la unitatea de învățământ (mecanica auto, 
electronica auto, proiectare CAD, organizatori evenimente, industria extractiva) si in domenii conexe/aferente 
implementării proiectului cu finanțare europeana  
- minim 1 firma de construcții, minim 1 firma de proiectare, supervizare lucrări si furnizare, 1 firma de 
management de proiect, 1 firma de informare si publicitate, 1 firma de auditare financiara. 
 

Descrierea investiției:  
Prin prezentul proiect se propun următoarele lucrări, defalcate pe fiecare corp de clădire: 
 

1. Clădire Corp C1 – Școala  
• Indicatori tehnici: 
- Regim de înălțime: S+P+2E (neschimbat) 
- Suprafața construită propusă: 1046 mp (neschimbat) 
- Suprafața desfășurată propusă: 3138 mp (neschimbat) 
• Principalele lucrări propuse: 
- Refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul 
- Refacerea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi 
- Reparații tencuieli interioare în zonele de intervenție, se va reface stratul suport (tencuieli + glet) + stratul finit 
(zugrăveli cu lavabilă) in zonele unde se vor efectua spargeri pentru instalații electrice, sanitare, termice, la spalații 
tâmplăriilor schimbate etc. 
- Zugrăveli interioare la pereți și tavane în zonele de intervenție, 
- Reabilitarea grupurile sanitare 
- Înlocuirea de tâmplării interioare  
- Termoizolarea exterioară a pereților exteriori ai clădirii, conform normelor ISU 
- Termoizolarea si hidroizolarea acoperișurilor de tip terasă a clădirii, 
- Realizarea de zugrăveli exterioare rezistente la apă. 
- Se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare 
- Se vor realiza rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități la accesul principal de la nivelul parterului si se vor 
amenaja grupuri sanitare și pentru persoane cu dizabilități. Rampele vor fi prevăzute cu suprafețe de avertizare 
tactilo-vizulae. La acces se va monta grătar de curățare. 
- Se vor monta indicatoare de îndrumare pentru persoanele cu dizabilități la accesurile în clădire. 
- Se vor executa lucrări de reparații la terenul de sport din incinta liceului și se va împrejmui. 
- Se vor executa lucrări de reparații la aleile din incinta liceului. 
- Se va amenaja o zona împrejmuită pentru depozitarea deșeurilor si colectarea selectiva a deșeurilor 
- Se vor reface pardoselile. 
- Se vor achiziționa următoarele echipamente si dotări – Instalații termice: Boiler termoelectric 300 l, cu serpentina 
si rezistenta electrica/  Instalații electrice: centrală adresabila incendiu 4 bucle 
 

2. Clădire Corp C2 – Sala de sport 
• Indicatori tehnici: 
- Regim de înălțime: S+P+E (neschimbat) 
- Suprafața construită propusă: 624 mp (neschimbat) 

http://www.adrcentru.ro/
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- Suprafața desfășurată propusă: 1374 mp (neschimbat) 
• Principalele lucrări propuse: 
- Refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație 
- Se vor reabilita centralele termice proprii 
- Refacerea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi 
- Reparații tencuieli interioare in zonele de intervenție 
- Zugrăveli interioare la pereți si tavane în zonele de intervenție 
- Se vor realiza compartimentări interioare din gips carton/ zidărie BCA 
- Înlocuirea de tâmplării interioare acolo unde este cazul 
- Termoizolarea exterioară a pereților exteriori ai clădirii, conform normelor ISU 
- Termoizolarea si hidroizolarea acoperișurilor de tip terasă a clădirilor 
- Realizarea de zugrăveli exterioare rezistente la apă 
- Se va înlocui tâmplăria exterioară 
- Se vor realiza rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități 
- Se vor monta indicatoare de îndrumare la accesurile in clădire. 
- Se vor achiziționa următoarele echipamente si dotări -Instalații termice: Boiler termoelectric 300 l, cu serpentina 
si rezistenta electrica si Aeroterma de tavan 15 kW încălzire cu difuzor, montaj H= 6,5 m, diametru acoperire, 15 m 
900/700 rot/min 
 

3. Clădire Corp C3 – Atelier 
• Indicatori tehnici: 
- Regim de înălțime: P+E (neschimbat) 
- Suprafața construită propusă: 430 mp (neschimbat) 
- Suprafața desfășurată propusă: 860 mp (neschimbat) 
• Principalele lucrări propuse: 
- Refacerea integrala a instalațiilor de apa-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul 
- Se va realiza un spațiu pentru centrala termica si se va monta o centrala termica proprie,  
- Refacerea instalațiilor electrice existente si realizarea de trasee noi 
- Se vor reface pardoselile pe întreaga suprafață a clădirii 
- Realizarea de tencuieli interioare 
- Se vor realiza compartimentări interioare din gips carton/ zidărie BCA,  
- Se vor realiza noi goluri in interiorul clădirii, între atelierele de la parter  
- Înlocuirea de tâmplării interioare cu tâmplărie din MDF unde acestea lipsesc 
- Termoizolarea exterioara a pereților exteriori ai clădirii, conform normelor ISU 
- Termoizolarea si hidroizolarea acoperișurilor de tip terasa a clădirilor 
- Realizarea de zugrăveli exterioare rezistente la apa 
- Se va înlocui toata tâmplăria exterioara cu tâmplărie din PVC si geam termoizolant 
- Pe latura de Sud a clădirii, in zona ferestrelor, se vor monta ancadramente metalice, dotate cu riflaje verticale din 
lemn–folosite pe post de parasolar 
- Se vor demonta ferestre de pe latura de N-E a clădirii, se va desface parapetul si se vor monta doua uși de garaj 
culisante pe tavan, pentru acces auto in atelierele mecanice.  
- Se vor realiza rampe de acces auto pentru aceste doua ateliere  
- Se vor realiza rampe pentru persoanele cu dizabilități, prevăzute cu suprafețe de avertizare tactilo-vizuale.  

http://www.adrcentru.ro/
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- Se vor realiza grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități 
- Se vor monta si instala utilajele si dotările reprezentând materiale didactice. 
- Se vor achiziționa următoarele echipamente si dotări - Instalații termice: Cazan de apa calda, numai încălzire 
mural în condensație = 40 kW si Boiler 300 l, cu serpentina dubla putere termica 40 kW 
 

Echipamente didactice pentru atelierele: 
Mecanic auto: 
- Elevator hidraulic 4T 
- Cap cilindru cu cinci supape si reglaj al arborelui cu came 
- Cutie de viteze în 5 trepte, Model Didactic Arbore cotit, Model didactic Cilindri 
- Truse speciale 
- Pachet complet vulcanizare 
Mecanică: 
- Modul de învățare, Prelucrarea materialelor prin strunjire 
- Mașină de ascuțit burghie DG 20, scule GH 20 T, de găurit de banc 230 V, de debitat, de frezat MB4, de drezat CNC 
- Polizor OPTI GU 20 (230V), Strung TU3008, Strung cnc, Banc de lucru hexagonal 
- Pachet De Software Educațional 
Electrotehnică: 
- Trusa de învățare pentru tehnica curentului continuu, alternativ, circuite digitale 
- Modul de învățare si aplicații practice 
- Tablou Electric cu module de comanda pentru Acționari 
- Pachet De Software Educațional - Electrotehnica 
CAD: 
- Imprimanta 3D 
- Aplicație integrata de imprimare 3D 
Informatică: 
- Pachet calculator + desktop + mouse + tastatura 
- Pachet Tabla SMART + videoproiector 
 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă  

Valoare 
eligibila 

nerambursab
ilă maxima 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
acordată prin 

prezentul 
contract 

Valoarea 
eligibilă 

nerambur-
sabilă din 

FEDR 

Valoarea 
eligibilă 

nerambur-
sabilă din 
bugetul 
naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

12.165.875,5 4.123.849,57 4.041.372,57 2.689.987,09 2.333.025,80 356.961,29 1.433.862,48 8.042.025,93 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.689.987,09 lei (65,23% % din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 565.230.21,68 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, 
respectiv cursul InforEuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.7591 lei). 
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