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FIŞĂ DE PREZENTARE - UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 
 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; PRIORITATE 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; OBIECTIV 
SPECIFIC 10.3 - Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă 
și sectoarele economice competitive  
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: Cod SMIS 122416 

Titlul: ”Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructura 
educațională a Fermei didactice din localitatea Rusciori, Comuna Șura Mică, județul Sibiu” 

Solicitant – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu  
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu, Localitatea Șura Mică, sat Rusciori; 
 

Durata de implementare: 59 luni, respectiv între data 20.12.2017 și data 30.10.2022, aceasta cuprinzând, dacă 
este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare. 
 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de participare la procesul de invatamant si de angajabilitate 
al studentilor ULBS din cadrul Facultatii de Stiinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului 
(S.A.I.A.P.M.), prin investitii in infrastructura educationala si dezvoltarea capacitatii de cercetare-inovare in 
domeniul agroalimentar in vederea dobandirii de competente cross-disciplinare in concordanta cu aspiratiile lor 
profesionale si nevoilor pietei muncii, in raport cu politicile nationale in domeniu (in special Strategia nationala 
pentru invatamantul tertiar 2015-2020, SNC si SNCDI 2014-2020) si in contextul Axei Prioritare 10, Prioritatea de 
investitii 10.1, O.S. 10.3 a POR 2014-2020. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Efectuarea de lucrari de reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii existente in suprafata de aproximativ 531 mp 
(suprafata construita existenta) si 735 mp (suprafata construita desfasurata existenta) si extinderea acesteia pe o suprafata de 
965,40 mp (suprafata construita propusa), respectiv 1922,95 mp (suprafata construita desfasurata propusa) pentru realizarea 
unei cladiri cu regim de inaltime P+E cu o capacitate maxima simultana de 417 studenti, in 30 de luni, inclusiv realizarea unei 
performante energetice superioare cerintelor minime ce decurg din Legea 372/2005 privind performanta energetica a 
cladirilor si din legislatia subsecventa aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin masuri de folosire eficienta a resurselor 
(folosirea eficienta a apei, folosirea de materiale ecologice); 
2. Realizarea de compartimentari interioare in vederea realizarii a 12 laboratoare de cercetare, a unei sali de seminar, a unei 
sali de curs, a unui amfiteatru cu capacitate de 120 persoane si a spatiilor conexe necesare pentru organizarea de activitati 
didactice si practice cu caracter de cercetare-inovare pentru imbunatatirea ofertei de formare universitara pentru toate cele 5 
domenii de specializare inteligenta conform Strategiei CDI 2014- 2020 corelate cu domeniile de licenta si master pentru care 
Facultatea SAIAPM detine acreditare, cu scopul de a creste atractivitatea si relevanta actului de predare-invatare; 
3. Echiparea infrastructurii cu materiale didactice, noi tehnologii si suport TIC, echipamente si mobilier de specialitate, software 
didactic, utilaje de dimensiuni reduse, inclusiv aparate de masura si control in vederea dotarii laboratoarelor si salilor prevazute 
in cadrul proiectului pentru cresterea gradului de implicare al studentiilor SAIAPM in procesul educational si a dezvoltarii 
capacitatii de cercetare-inovare in domeniul agroalimentar si astfel dobandirea de competente cross-disciplinare in concordanta 
cu aspiratiile profesionale ale studentilor si nevoilor pietei muncii. 
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4. Imbunatatirea substantiala a conditiilor de studiu ale studentilor Facultatii SAIAPM ca urmare a infrastructurii educationale 
create ce respecta cele mai noi standarde tehnice pentru care se va obtine toate autorizatiile de functionare (ISU, DSP, etc) si al 
carei rol este de a creste accesul si participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de invatamant superior si rezultatele 
acestora la acest nivel de invatamant, indeosebi ale studentilor netraditionali, ale celor care provin din mediul rural (35%), dar si 
ale persoanelor de etnie roma si ale altor grupuri dezavantajate; 
5. Asigurarea conditiilor necesare pentru organizarea si furnizarea in medii online a cursurilor/aplicatiilor si promovarea de 
medii noi de invatare (ex.: studii independente ghidate, invatare bazata pe proiecte reale, invatare colaborativa, 
experimentare, etc.) si astfel asigurarea unui numar mai mare de absolventi care parasesc invatamantul superior sibian cu 
competente relevante; 
6. Realizarea unor adaptari suplimentare fata de cerintele minime ce decurg din Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000, inclusiv realizarea de masuri de accesibilizare a mijloacelor de 
informare si comunicare, dupa cum urmeaza: 

a. in holul de intrare si pe parcursul cailor de circulatie din caldire, vor fi asigurate semnale vizuale si/sau auditive pentru dirijarea 
circulatiei, pentru atentionarea schimbarilor de nivel, a schimbarilor de functiuni, a obstacolelor prin: 

- benzi directoare ampalsate pe pereti la inaltimea intre 1,00m si 1,60m in culori contrastante cu fondul 
- benzi directoare intre 0,80m si 1,20m prevazute in pardoseala (realizate din materiale diferite, ca aspect si ca 
sonoritate, decat restul pardoselii) pentru persoane nevazatoare 
- semnale grafice clare si usor vizibile (culori contrastante, litere de h=1,5cm) 
- sisteme informationale sonore si/sau sistem Braille 
- la exterior se vor dispune rampi pentru persoane cu dizabilitati conform NP051 

b. Pe traseele de circulatie este prevazuta mana curenta (bara de sprijin) dubla la inaltimea de 60cm si 90cm pentru adultii 
ce se pot deplasa singuri si pentru cei aflati in scaunul rulant. 
c. Rebord de minim 10cm inaltime pentru rampe si scari. 
d. Totodata, in corpul de cladire P+M si in extinderea propusa pe casa scarii se va dispune montarea de elevatoare pentru 
persoane cu dizabilitati pentru accesul la mansarda,respectiv la etaj. 

7. Instalarea de sisteme de protectie impotriva efractiei si internet ce va fi asigurat prin surse wireless de emisie-receptie. 
8. Realizarea instalatiilor de securitate la incendiu (hidranti interiori si exteriori), instalatii de detectie semnalizare si avertizare incendiu. 
9. Realizarea instalatiilor sanitare,termice, electrice (iluminat + prize) 
10. Dotarea cladirii cu iluminat de securitate pt evacuare, impotriva panicii, continuare a lucrului, interventii, indicare hidranti 
interiori de incendiu. 
11. Dotarea cladirii cu instalatii de protectie impotriva traznetului (paratrasnet+ descarcatoare de supratensiune) 
12. Dotarea cladirii cu instalatie de protectie prin legare la pamant si priza de pamant 
13. Realizarea de amenajari a spatiilor exterioare, inclusiv amenajarea de spatii verzi la limita estica a terenului vizat de investitie; 
14. Detasarea si angajarea personalului de specialitate care sa deserveasca infrastructura reabilitata, modernizata, extinsa si 
echipata, inclusiv implicarea persoanelor varstnice sau cu dizabilitati in calitate de angajati/colaboratori/voluntari; 
15. Asigurarea managementului proiectului, vizibilitatii si auditarii financiare a acestuia. 
 

Indicatori de realizare: 
Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin – universitar. Persoane 417: 245 femei și 172 bărbați. 
 

Grup țintă: 
Beneficiari direcți: 
852 studenti ai Facultatii SAIAPM (conform numarului total de studenti inscrisi in anul scolar 2017-2018 la Facultatea SAIAPM) 
din cadrul programelor de licenta zi (Ingineria Produselor Alimentare, Controlul si expertiza produselor alimentare, Biotehnologii 
in industria alimentara, Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism, Inginerie si Protectia Mediului in 
Agricultura, Montanologie), licenta ID (Montanologie, Ingineria produselor alimentare), masterat (Asigurarea calitatii si sigurantei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

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

Călătoria continuă!  

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 

 

alimentelor, Managementul procesarii moderne a alimentelor, Managementul dezvoltarii durabile a zonei rurale, Managementul 
protectiei mediului agricol). 
Din care: fete - 501; baieti - 351; persoane cu dizabilitati - 1; persoane apartinand categoriilor dezavantajate - 411 (48,2%) 
Mentionam ca numarului total de studenti inscrisi in anul scolar 2018-2019 la Facultatea SAIAPM a fost de 832 studenti din cadrul 
programelor de licenta zi, licenta ID si master, respectiv numarului total de studenti inscrisi in anul scolar 2019-2020 la Facultatea 
SAIAPM este de 798 studenti din cadrul programelor de licenta zi, licenta ID si master. Din analiza statistica rezulta ca variatia 
numarului de beneficiari directi finali (studenti) ai Facultatii SAIAPM este de doar 6,34% (an scolar 2017-2018 vs. 2019-2020). 
Beneficiari indirecți: 
- profesorii si personalul auxiliar al S.A.I.A.P.M.; - ULBS si sistemul de invatamant superior sibian; - angajatorii din domeniul 
agricol si alimentar; - fermierii, organismele de cercetare, consultanti si alti actori relevanti din sectoarele agroalimentar; - 
executantii de lucrari, furnizorii de produse si servicii si alti operatoi economici; - bugetul de stat si local; - comuna Rusciori; - 
sistemul CDI; - Ministerul Educatiei Nationale; - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 
 

Descrierea investitiei: 
Proiectul cu titlul „LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI ECHIPARE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA A 
FERMEI DIDACTICE DIN LOCALITATEA RUSCIORI, COMUNA SURA MICA, JUDETUL SIBIU” va asigura realizarea conditiilor pentru o 
pregatire profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile pietei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica si 
cerintelor specifice pentru imbunatatirea ofertei de formare universitara pentru toate cele 5 domenii de specializare inteligenta 
conform Strategiei CDI 2014- 2020: Bioeconomia; Tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, spatiu si securitate; Energie, mediu 
si schimbari climatice; Eco-nanotehnologii si materiale avansate si Sanatate, corelate cu domeniile de licenta si master pentru 
care Facultatea SAIAPM detine acreditare conform prevederilor ORDINULUI M.E.N Nr. 5376/2017 si H.G.140/2017.Baza 
materiala a Facultatii S.A.I.A.P.M din cadrul ULBS reprezinta o problema importanta legata de asigurarea finantarii ce poate fi 
imbunatatita prin lucrarile de reabilitare, modernizare si extindere a spatiilor existente de la Rusciori pentru a fi aduse la 
standardele de calitate europene. Starea generala precara a cladirilor din Rusciori, a echipamentelor si a facilitatilor justifica 
investitii in extinderea, consolidarea si modernizarea spatiilor de studiu, precum si in dotarea acestora, in conformitatea cu 
circuitele functionale prevazute de legislatia in vigoare. 
In cadrul proiectului se propun urmatoarele activitati: 
a. Efectuarea de lucrari de REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA infrastructurii educationale existente in Rusciori, in 
suprafata de aproximativ 531 mp (suprafata construita existenta) si 735 mp (suprafata construita desfasurata existenta) SI 
EXTINDEREA acesteia pe o suprafata de 965,40 mp (suprafata construita propusa), respectiv 1922,95 mp (suprafata construita 
desfasurata propusa) pentru realizarea unei cladiri cu regim de inaltime P+E cu o capacitate maxima simultana de 417 studenti, 
in 30 de luni, inclusiv realizarea unei performante energetice superioare cerintelor minime ce decurg din Legea 372/2005 privind 
performanta energetica a cladirilor si din legislatia subsecventa aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin masuri de folosire 
eficienta a resurselor (folosirea eficienta a apei, folosirea de materiale ecologice); 
b. Realizarea de compartimentari interioare in vederea realizarii a 12 laboratoare de cercetare, a unei sali de seminar, a unei Sali 
de curs, a unui amfiteatru cu capacitate de 120 persoane si a spatiilor conexe necesare pentru organizarea de activitati didactice 
si practice cu caracter de cercetare-inovare pentru imbunatatirea ofertei de formare universitara pentru toate cele 5 domenii de 
specializare inteligenta conform Strategiei CDI 2014- 2020 corelate cu domeniile de licenta si master pentru care Facultatea 
SAIAPM detine acreditare, cu scopul de a creste atractivitatea si relevanta actului de predare-invatare; 
c. Echiparea infrastructurii cu materiale didactice, noi tehnologii si suport TIC, echipamente si mobilier de specialitate, software 
didactic, utilaje de dimensiuni reduse, inclusiv aparate de masura si control in vederea dotarii laboratoarelor si salilor prevazute 
in cadrul proiectului pentru cresterea gradului de implicare al studentiilor SAIAPM in procesul educational si a dezvoltarii 
capacitatii de cercetare inovare in domeniul agroalimentar si astfel dobandirea de competente cross-disciplinare in concordanta 
cu aspiratiile profesionale ale studentilor si nevoilor pietei muncii; 
d. Realizarea unor adaptari suplimentare fata de cerintele minime ce decurg din Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

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

Călătoria continuă!  

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 

 

handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000, inclusiv realizarea de masuri de accesibilizare a mijloacelor de 
informare si comunicare, dupa cum urmeaza: 
1. În holul de intrare si pe parcursul cailor de circulatie din caldire, vor fi asigurate semnale vizuale si/sau auditive pentru dirijarea 
circulatiei, pentru atentionarea schimbarilor de nivel, a schimbarilor de functiuni, a obstacolelor prin: 

- Benzi directoare ampalsate pe pereti la inaltimea intre 1,00m si 1,60m in culori contrastante cu fondul 
- Benzi directoare intre 0,80m si 1,20m prevazute in pardoseala (realizate din materiale diferite, ca aspect si ca sonoritate, 
decat restul pardoselii) pentru persoane nevazatoare 
- Semnale grafice clare si usor vizibile (culori contrastante, litere de h=1,5cm) 
- Sisteme informationale sonore si/sau sistem Braille 
- la exterior se vor dispune rampi pentru persoane cu dizabilitati conform NP051 

2. Pe traseele de circulatie este prevazuta mana curenta (bara de sprijin) dubla la inaltimea de 60cm si 90cm pentru adultii ce se pot 
deplasa singuri si pentru cei aflati in scaunul rulant. Rebord de minim 10cm inaltime pentru rampe si scari. 
3. Totodata, in corpul de cladire P+M si in extinderea propusa pe casa scarii se va dispune montarea de elevatoare pentru 
persoane cu dizabilitati pentru accesul la mansarda,respectiv la etaj. 
e. Instalarea de sisteme de protectie impotriva efractiei si internet ce va fi asigurat prin surse wireless de emisie-receptie; 
f. Realizarea instalatiilor de securitate la incendiu (hidranti), instalatii de detectie semnalizare si avertizare incendiu; 
g. Realizarea instalatiilor sanitare,termice, electrice (iluminat + prize), 
h. Dotarea cladirii cu iluminat de securitate pt evacuare, impotriva panicii, continuare a lucrului, interventii, indicare hidranti 
interiori de incendiu. 
i. Dotarea cladirii cu instalatii de protectie impotriva traznetului (paratrasnet + descarcatoare de supratensiune) 
j. Dotarea cladirii cu instalatie de protectie prin legare la pamant si priza de pamant 
k. Realizarea de amenajari a spatiilor exterioare, amenajarea de spatii verzi la limita estica a terenului vizat de investitie; 
l. Cladirea se va dota cu panouri (energie regenerabila) avand in vedere cerinta din ghid privitoare la performanta energetica, 
prin aceasta realizandu-se o performanta energetica superioara Ordinului 2641/2017 
m. Cladirea se va dota cu canalizare menajera cu evacuare apelor uzate intr-o fosa septica vidanjabila.` 
n. Cladirea se va dota cu sistem de incalzire/racire/climatizare tip pompe de caldura aer-aer; 
o. Cladirea se va dota cu toate cele descrise in anexa „Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii, cu încadrarea acestora în 
secþiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile”. 
Dimensiuni max. ale constructiei propuse:53,32m x 18,13m x 16,70m; Regim de inaltime: P+1E; H maxim: 12,13 m; Suprafata 
teren: 2404,00 mp; P.O.T. propus: 40,15 %; C.U.T. propus: 0,79. 

 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

18.726.916,83 17.479.554,57 14.857.621,40 2.272.342,08 349.591,09 1.247.362,26 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR:  17.129.963,48 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 3.681.883,61 Euro, 1 euro = 4,6525 RON (cursul de schimb 
InforEuro la data depunerii cererii de finantare aprilie 2018). 

 


