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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL AIUD 
 

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 învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții  
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 122460 

Titlul: Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Aiud, str. Ion Creangă nr. 14. 
 
Durata de implementare: 67 luni, respectiv între data respectiv între data 01.05.2018 și data 30.11.2023, 
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: Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și 
învățare pe tot parcursul vieții la nivelul municipiului Aiud și aria urbană funcțională aferentă. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
 Reabilitarea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul 
vieții la nivelul Colegiului Tehnic din Aiud, în 48 de luni, prin intervenții la o suprafață totală de 4878,22 mp, formată 
din Corp C1 – clădire școala 9 săli de clasă (Acd = 1349.01 mp), Corp C2 – clădire școala principală (Acd = 3398.21 
mp), Corp C3 – clădire anexa (Acd = 122.00 mp) și Corp C9 – cabină poartă (Acd = 7.00 mp), structurând cea mai 
importantă unitatea de învățământ tehnic din zona Aiud, cu 856 de participanți la procesul de educație, în scopul 
oferiri de facilități educaționale de înaltă calitate, creșterii șanselor de angajare aferente absolvenților în 
concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii. 
 Asigurarea unei baze materiale de dotări moderne, printre cele mai moderne din județul Alba, durabile, adaptate 
cerințelor noilor provocări de învățare și tehnologice, accesibilizată cu facilități TIC, pentru: 30 de săli de clasă, 1 
laborator TIC și 3 ateliere tehnice care deservesc latura practică si profesională a învățării la Colegiul Tehnic Aiud. 

 
Bugetul proiectului: 

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 

15.915.858,86 15.914.668,86 13.527.468,54 2.068.906,94 318.293,38 1.190,00 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 15.596.375,48 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 3.348.011,22 Euro, 1 euro = 4,6584 RON (cursul de 
schimb prevăzut în ghidul solicitantului luna depunerii cererii de finanțare – iulie 2018). 

http://www.adrcentru.ro/
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Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 683 de persoane (257 fete 
și 426 băieți). 
 Infrastructura educațională pentru învățământul general obligatoriu (scoli I - VIII, inclusiv nivelul 
clasei pregătitoare) - 1 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 Beneficiari direcți sunt reprezentați de elevii Colegiului Tehnic Aiud, în număr de 683 de elevi, din 
care 257 de fete și 426 de băieți. 
 Cadrele didactice ale Colegiului Tehnic Aiud. 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
 Comunitatea locală a Municipiului Aiud. 
 Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 
Descrierea investiției: 
Obiectivul de investiții aferent proiectului “Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud” este format din 
corpurile C1, C2, C3 și C9 ale Colegiului Tehnic Aiud. 
Corp C1 – Școală cu 9 săli de clasă. 
Corp C2  -  Școală, corpul de clădire principal. 
Corpul C3 – Anexă socială. 
Corpul C9 -  Cabină poartă. 
Clădirile se vor reabilita moderniza și se vor dota (reabilitare termică, renovare, reparații la acoperiș, pereți 
și tavane, zugrăveli interioare și exterioare, refacere grupuri sanitare, înlocuirea pardoselilor, reabilitare 
rețea termică, electrică și sanitară).  

http://www.adrcentru.ro/

