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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAS CUGIR  
 

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: 10.2. Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare 
pe tot parcursul vieţii; Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 121906 
Titlul: Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala Colegiul Tehnic I.D. Lazarescu Cugir 
Solicitant – UAT ORAS CUGIR 
Localizare proiect – Regiunea Centru, Județ Alba, Oras Cugir, str. Victoriei, nr.9 
 
Durata de implementare: 74 luni, respectiv între data 21.11.2017 și data 31.12.2023, 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 al proiectului: il constituie cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic 
din orasul Cugir prin imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarii Colegiului Tehnic I.D.Lazarescu. 
 
 Obiectivele specifice al proiectului:  
1. OS1 Asigurarea respectarii standardelor de siguranta, confort, igiena si functionalitate specifice institutiilor 
publice de invatamant, prin reabilitarea si modernizarea a 3 corpuri apartinatoare Colegiului Tehnic ID Lazarescu 
Cugir: corp C1 – Cladirea scoala, corp C2 – Sala de sport, corp C4 – Cladire cabinete specialitati. 
2. OS2 Imbunatatirea procesului educational prin echiparea cladirilor cu mobilierul necesar unei bune desfasurari a 
activitatii de invatamant profesional si tehnic. 
3. OS3 Cresterea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati la serviciile educationale prin realizarea de rampe si 
montarea unui lift exterior pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor. 
 
 Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin învatamânt profesional si tehnic – 434 de 
persoane (160 fete și 274 băieți). 
Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
Beneficiarii direcți: elevii Colegiului Tehnic „I.D. Lazarescu” din orasul Cugir, in numar de 434 de elevi, din care 160 de 
fete. Nu s-au declarat elevi cu dizabilitati sau de etnie roma. O a doua categorie de benecifiari directi este reprezentata 
de cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in Colegiul Tehnic. Astfel, aproximativ 36 de persoane vor beneficia 
de conditii de lucru imbunatatite, ceea ce va conduce la un grad sporit de satisfactie in munca. 
Beneficiarii indirecți: parinti si comunitatea de cetateni, care vor beneficia de servicii educationale ridicate si astfel 
nu vor fi nevoite sa migreze spre marile centre urbane sau in afara tarii. Comunitatea va avea cel mai mult de 
castigat de pe urma implementarii proiectului, deoarece prin acesta se vor asigura premisele dezvoltarii viitoarei 
generatii de tineri, care vor utiliza capacitatea educationala dobandita pentru a asigura viitorul orasului Cugir. 
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Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

12.011.573,41 12.011.573,41 10.209.837,41 1.561.504,48 240.231,52 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 11.771.341,89 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ 2.523.563,55 Euro, 1 euro = 4,6630 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
 
Descrierea investiției: 
Se vizeaza, asa cum este descris in DALI, satisfacerea nevoilor de reabilitare, modernizare si echipare ale celor 3 cladiri studiate prin: 
• reabilitarea termica a anvelopantei 
• reconformarea structurala a sarpantei 
• modernizarea instalatiilor utilitare 
• modernizarea finisajelor interioare si exterioare 
• modernizarea tamplariilor interioare si exterioare 
• echiparea cladirilor cu instalatii necesare pentru securitatea la incendiu 
• echiparea cladirilor cu mobilier necesar unei bune desfasurari a activitatii de invatamant 
• accesibilizarea cladirii pentru utilizatori cu handicap locomotor 
Pentru realizarea acestor interventii se vizeaza: 
- consolidarea elementelor, subansamlurilor sau ansamblului structural 
- protejarea, repararea elmentelor nestructurale si/ sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz 
- demolarea partiala a unor elemente structurale / nestructurale, cu / fara modificarea configuratiei si / sau a functiunii 
existente a constructiei 
- introducerea unor elemente structurale / nestructurale suplimentare 
- Inlocuirea invelitorii cu tigle noi. 
- Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 
- Inlocuirea instalatiei termice 
- Inlocuirea centralelor termice cu unele pe combustibil gazos, in condensatie. 
- Refacerea instalatiei de alimentare cu gaze naturale. 
- Inlocuirea instalatiei sanitare 
- Prevederea unei instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori 
- Prevederea panourilor solare pentru prepararea apei calde menajere. 
- Inlocuirea instalatiei electrice cu implementarea sistemelor de iluminat echipate cu surse LED si realizarea unor comenzi ale 
sistemelor de iluminat într-un mod care sa asigure economie de energie. 
- Se vor prevedea mai multe sisteme de iluminat in fiecare cladire studiata : iluminat general si iluminat de siguranta 
- Prevederea unei instalatii antiefractie, - Prevedera unei instalatii de voce-date, - Prevederea unei instalatii de supraveghere 
video (TVCI), - Prevederea unei instalatii de videoproiector, - Prevederea unui sistem de sonerii, - Prevederea unei instalatii de 
detectare, semnalizare si avertizare la incendiu, - Prevederea unui sistem ventilare a salilor de clasa, - Prevederea unui lift 
exterior, - Colectarea apelor pluviale de pe acoperis in canalizare. 
- Inlocuirea finisajelor din grupurile sanitare. 
- Inlocuirea finisajelor de pe coridoarele de la parter. 
- Inlocuirea pardoselilor din salile de clasa de la parter. 
- Zugravirea peretilor si tavanelor. 
- Realizarea unor rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii. 
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