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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT JUDEȚUL HARGHITA 
 

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 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: cod SMIS 122706 

Titlul: Lucrări de Intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HARGHITA 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Comuna Ocland, Sat Ocland, nr. 69 si nr. 5, județ Harghita  
 

Durata de implementare: 68 luni, respectiv între data 28.08.2017 și data 31.03.2023, 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 constă în reabilitarea și dotarea clădirilor în care funcționează Centrul scolar 
pentru educatie incluzivă Ocland, situat în comuna Ocland, județul Harghita, în vederea îmbunătățirii calității și 
atractivității actului didactic, la nivelul învățământului primar și gimnazial special, reducerii abandonului școlar și 
părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirii ratei de absolvire a învățământului obligatoriu de către copiii cu cerințe 
educaționale speciale (CES).  
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitarea a 2 imobile în care funcționează Centrul școlar pentru educație incluzivă Ocland: 

 (*) suprafața construită totală: 1.437,52 mp (din care 661- Ocland 5 si 776,52 mp - Ocland 69) 

 (*) suprafața construită asupra căreia se intervine: 876,56 mp, din care: 351,32 mp aferenți imobilului situat pe terenul 
cu numărul cadastral 7 (aferenți corpului C1), și 525,24 mp aferenți imobilului situat pe terenul cu numărul cadastral 50016 
(489,32 mp aferenți corpului C1 si 35,92 mp aferenți corpului C5). 
În cadrul acestui obiectiv vor fi avute în vedere lucrări de reabilitare și consolidare a celor două imobile principale (corpul C1 
localizat la nr. cadastral 7 și corpurile C1 si C5 (atelier din cărămidă) localizate la nr. cadastral 50016), lucrări de creștere a 
eficienței energetice, bazate pe concluziile auditului energetic, precum și lucrări de amenajare interioară și instalații. În cazul 
clădirilor situate în Ocland nr 5 și Ocland nr 69 afectate de lucrările de reabilitare vor fi lucrări de recompartimentare a spațiilor 
utile interioare datorită faptului că trebuiesc create spații pentru grupuri sanitare pentru copii cu dizabilități locomotorii, 
conform prevederilor normativelor aflate în vigoare 
2. Reabilitarea curților adiacente celor două corpuri de clădire în care funcționeaza Centrul școlar pentru educație incluzivă 
Ocland, prin pavarea unei suprafețe totale de 631 mp, din care 200 mp aferenți clădirii situate pe terenul cu numărul cadastral 
7 si 431 mp aferenți clădirii situate pe terenul cu numărul cadastral 50016, amenajarea a 2 locuri de joacă (câte unul în fiecare 
locație), împrejumuirea perimetrelor celor doua locații și amenajarea suprafețelor neconstruite 
3. Dotarea infrastructurii educaționale existente la nivelul Centrului școlar pentru educație incluzivă Ocland, prin echiparea 
cu mobilier școlar, tehnică de calcul și materiale educaționale interactive și jocuri. Este prevazută achiziția a 20 de sisteme 
desktop cu licențe sistem de operare, licențe Office și antivirus, 2 seturi de mobilier de cancelarie, 2 aviziere modulare, 2 seturi 
de mobilier școlar (catedre, bănci, scaune, cuiere, dulapuri) pentru sălile de clasă, 1 set de elemente educaționale interactive și 
jocuri pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. 
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4. Diversificarea, modernizarea și cresterea calității și atractivității actului educațional pentru 52 de elevi ai Centrului școlar 
pentru educație incluzivă Ocland, dintre care toți 52 fiind elevi cu cerințe educaționale speciale, și membri ai unei minorități 
etnice naționale (comunitatea maghiară). 

 
   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 

3.694.590,59 1.813.162,01 
 

1.541.187,70 
 

235.711,06 36.263,25 1.881.428,58 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 1.776.898,76 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 382.021,96 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 

 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
Grupul țintă relevant pentru proiect, care va beneficia în mod direct de rezultatele proiectului este format din: 

 52 de elevi ai Centrului școlar pentru educație incluzivă Ocland (dintre care 18 fete si 34 de băieți), încadrați în categoria 
elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), prin urmare aparținând unor gupuri defavorizate 

 50 de cadre didactice ale Centrului școlar pentru educație incluzivă Ocland, care îsi vor desfașura activitatea într-o 
infrastructură educațională îmbunătățită, dintre care 19 profesori și 31 profesori itinerant și de sprijin pentru elevii care 
necesită educație specială și sunt școlarizați în instituțiile școlare în județul Harghita) 

 24 de persoane pentru care se vor crea locuri de muncă pe perioada execuției lucrărilor (12 pentru executarea lucrărilor la 
Corpul A si 12 pentru executarea lucrărilor la Corpul B), conform documentației tehnico-economice. 
În mod indirect, vor beneficia de proiect: 

 aproximativ 110 părinți ai elevilor înmatriculați la nivelul Centrului școlar pentru educație incluzivă Ocland, care vor avea 
certitudinea că copiii lor sunt în siguranță în noua infrastructură și că au condiții sporite de acces la ciclurile următoare de educație; 

 autoritățile publice locale, care vor înregistra niveluri superioare ale promovabilității la examene și niveluri diminuate 
ale abandonului școlar și absenteismului, în rândul elevilor CES. 
Proiectul a fost dezvoltat de către UAT Județul Harghita, cu consultarea părinților, a directorului instituției de învațământ, care 
a furnizat și informații relevante privind datele de școlarizare și necesitățile curente ale instituției, cu avizul Inspectoratului 
școlar județean Harghita și cu avizul Ministerului Educației Naționale. De asemenea, proiectul are garanția autorităților publice 
locale că unitatea de învățământ implicată (Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland) nu va fi comasată și nu i se va 
restrânge activitatea pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după terminarea lucrărilor.  
 
 

Descrierea investiției: 
A. Lucrări de reabilitare structurală: 

 înlocuirea în totalitate a șarpanetelor și planseului peste parter - Ocland 5, Ocland 69; 

 demolarea planșeului și sarpantei existente - Ocland 5, Ocland 69; 

 repararea tencuielilor exterioare și interioare degradate - Ocland 5, Ocland 69; 

 izolarea termică a pereților și planșeului - Ocland 5, Ocland 69; 

 introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente - Ocland 69. 
B. Lucrări de creștere a eficienței energetice a clădirii: 

 izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fațada de 15 cm grosime, protejat cu masă de spaclu 
de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime - Ocland 5, Ocland 69; 
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 înlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului, cu tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele 
din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare și cu posibilitatea montării 
sistemului de ventilare controlată a aerului - Ocland 5, Ocland 69; 

 termoizolarea planșeului peste parter cu plăci din vată minerală bazaltică de 30 cm grosime - Ocland 5, Ocland 69; 

 izolarea termică a pardoselii la parter cu polistiren extrudat de 10 cm grosime - Ocland 5, Ocland 69; 
C. Lucrări de reabilitare a instalației de încălzire: 

 înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire, cu conducte noi - Ocland 5, Ocland 69; 

 refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic încălzire aflate în subsolul clădirii - Ocland 5, Ocland 69; 

 montare robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic de la rețeaua de termoficare - Ocland 5, Ocland 69; 

 montare robinete sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferențială și robinete de golire - Ocland 5, Ocland 69; 

 probarea și spălarea instalației de încălzire - Ocland 5, Ocland 69; 

 montarea de pompe de caldură de tip aer-apă și integrarea în sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer-
stocător cu două serpentine și auomatizarea aferentă - Ocland 5, Ocland 69; 
D. Lucrări de reabilitare a instalației de apă caldă de consum 

 repararea/refacerea distribuției de apă caldă menajeră - Ocland 5, Ocland 69; 

 montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor - Ocland 5, Ocland 69; 

 refacerea izolației conductelor de distribuþie apă calda de consum - Ocland 5, Ocland 69; 
E. Lucrari de reabilitare a instalației de iluminat: 

 înlocuire corpuri de iluminat cu surse de iluminat de tip LED, cu durata mare de viață și consum redus - Ocland 5, Ocland 69; 

 montare panouri fotovoltaice pentru asigurare parțială consum energie electrică din acestea - Ocland 5, Ocland 69; 
F. Masuri conexe: 

 înlocuirea șarpantei - Ocland 5, Ocland 69; 

 ignifugarea elementelor de lemn - Ocland 5, Ocland 69; 

 refacerea învelitorilor din țiglă ceramică și a sistemului pluvial - Ocland 5, Ocland 69; 

 înlocuirea planșeelor de peste parter - Ocland 5, Ocland 69; 

 realizarea unor centuri peste zidaria de caramidă - Ocland 5, Ocland 69; 

 refacerea tencuielilor degradate - Ocland 5, Ocland 69; 

 refacerea finisajelor - Ocland 5, Ocland 69; 

 înlocuirea pardoselilor existente - Ocland 5, Ocland 69; 

 placarea pereților cu faianță - Ocland 5; 

 realizarea unor tavane false din gips-carton rezistent la foc - Ocland 5, Ocland 69; 

 repararea trotuarelor de protecție din jurul clădirilor - Ocland 5, Ocland 69; 

 pavarea unei părți a curților aferente celor două imobile - 200 mp în cazul Ocland 5, respectiv 431 de mp în cazul Ocland 69; 

 refacerea împrejmuirii deteriorate - Ocland 5, Ocland 69; 

 amenajarea unui spațiu de joacă - Ocland 5, Ocland 69; 

 procurarea de dotări - Ocland 5, Ocland 69; 

 lucrări pentru conformarea clădirii la cerințele ISU, respectiv instalație de detecție incendiu si instalație de iluminat de 
siguranță – Ocland 5, Ocland 69; 

 lucrări de demontare și remontare a cablurilor și corpurilor de iluminat interioare pe zonele ce se termoizolează - 
Ocland 5, Ocland 69;; 

 demontare, remontare și verificare platbanda OL-Zn 25x4 mm peste pod, pentru instalația de paratrăsnet - Ocland 5, Ocland 69; 
Lucrările vizează intervenții asupra imobilului situat la numărul 5 (1 corp de clădire) și asupra imobilului situat la numărul 69 (2 
corpuri de clădire - școala și atelier din caramidă). Lucrările sunt cvasi-similare la nivelul ambelor imobile, după cum reiese și 
din precizările efectuate mai sus. 
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În cazul clădirilor situate în Ocland nr 5 si Ocland nr 69 afectate de lucrările de reabilitare vor fi lucrări de recompartimentare a 
spațiilor utile interioare datorită faptului că trebuie create spații pentru grupuri sanitare pentru copii cu dizabilități locomotorii, 
conform prevederilor normativelor aflate în vigoare. 
 

Prin proiect se va realiza dotarea clădirilor reabilitate cu următoarele elemente: 

 20 sisteme desktop cu licențe sistem de operare, licențe Office și antivirus; 

 1 set mobilier cancelarie (format din 2 mese ședințe, 8 scaune, 1 laptop, 1 imprimantă multifuncțională) – Ocland 5; 

 1 set mobilier cancelarie (format din 2 mese sedințe, 4 scaune, 1 laptop, 1 imprimantă multifuncțională) – Ocland 69; 

 1 set avizier (format din 16 module) si firmă luminoasă – Ocland 5; 

 1 set avizier (format din 16 module) si firmă luminoasă – Ocland 69; 

 1 set mobilier școlar (6 catedre, 6 scaune pentru catedră, 31 bănci elevi, 62 scaune elevi, 6 table, 6 cuiere încastrate, 23 
dulapuri școlare) – Ocland 5; 

 1 set mobilier școlar (9 catedre, 9 scaune pentru catedră, 45 bănci pentru elevi, 90 scaune pentru elevi, 9 table, 9 cuiere 
încastrate, 28 dulapuri școlare) - Ocland 69; 

 1 set elemente educaționale interactive și jocuri (1 trambulina elastică, 1 legan basculant, 1 disc pentru echilibru, 1 
bicicletă medicinală, 

 1 scară atașabilă la spalier, 1 tobogan atașabil la spalier, 10 seturi de mingi medicinale, etc.); 6 bănci; 6 coșuri de gunoi; 
4 scărițe; 4 balansoare; 2 tobogane; 2 nisipare. 

http://www.adrcentru.ro/

