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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA DEDA 
 
 

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 
 
Titlul: REABILITARE ȘI MODERNIZARE LICEU TEHNOLOGIC “VASILE NETEA” 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA DEDA 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Mureș, Comuna Deda, nr.422. 
 
Durata de implementare: 87 luni, respectiv între data 01.10.2016 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este 
cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gardului de participare a populației în învățământul primar și 
gimnazial în comuna Deda prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic “Vasile Netea” 
  
Obiectivele specifice al proiectului:  
 Realizarea unei infrastructuri școlare corespunzătoare aparținând sistemului educațional obligatoriu, prin 

reabilitarea și extinderea clădirii Liceului Tehnologic “Vasile Netea” din comuna Deda, județul Mureș. 
 Asigurarea de spații de învățământ suficiente și conforme cerințelor actuale, astfel capacitatea clădirii va fi de, 

5 săli de clasă a câte 30 locuri, 11 săli de clasă a câte 18 locuri, 2 laboratoare a câte 24 locuri, 2 laboratoare a 
câte 30 locuri. 

 Dotarea infrastructurii educaționale cu obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării în condiții optime 
a activității didactice. 

 Creșterea gradului de participare cu 11% la învățământul primar și gimnazial, prin asigurarea spațiilor și 
condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale.   
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 348 de persoane (174 fete și 174 

băieți) 
 
Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
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 Beneficiarii direcți ai proiectului sunt populația școlară din comuna Deda, care va beneficia de de infrastructura 
îmbunătățită, cu precădere grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a 
școlii precum și persoanele cu dizabilități care vor beneficia de infrastructura necesară. 
Personalul aferent infrastructurii nou construite, și care în condițiile realizării proiectului își pot desfășura 
activitatea mai eficient. 

 Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt populația comunei Deda. 
 Părinții copiilor care vor beneficia de condițiile din școala modernizată. 
 Administrația publică locală, crescând capacitatea sa managerială.  

 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoare totala 
contributie 

publica  
Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul 

naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 
7.879.304,46 7.879.304,46 7.721.718,34 6.697.408,78 85% 1.024.309,56 13,00% 157.586,12 2,00% 0,00 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 7.721.718,34 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.660.120,47 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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