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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TOPLITA 
 

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 121222 

Titlul: Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea clădirilor C2 si C3 in cadrul 
Colegiului National "Mihai Eminescu" din municipiul Toplița, județul Harghita 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TOPLITA 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Harghita, Toplița, str. Ștefan cel Mare, nr.15 
 

Durata de implementare: 74 luni, respectiv între data 01.10.2017 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:  îl reprezintă reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor 
C2(biblioteca) si C3(Scoală + ateliere) – din cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplița, județul 
Harghita, astfel încât acestea să poată fi aduse la parametrii de siguranță si funcționare impuși de legislația in vigoare 
si pentru a creste gradul de participare la învățământul profesional si tehnic si învățarea pe tot parcursul vieții.  
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Crearea unui spațiu de desfășurare a  activității educaționale care respecta parametrii de siguranță si funcționare 
impuși de legislația in vigoare prin activității de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a corpurilor C2 
(Biblioteca) si C3(scoală + ateliere) din cadrul unității de învățământ Colegiul National „Mihai Eminescu” într-o 
perioada de 2 ani de la semnarea contractului de finanțare. 
2. Creșterea gradului de confort al mediului educațional în primul an de durabilitate a investiție, permițând elevilor 
si cadrelor didactice sa își desfășoare activitatea in condiții optime. 
3. Asigurarea egalității de șanse pentru participanții la învățământul profesional si tehnic. 
 

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 

7.638.126,00 7.571.057,60 6.435.398,98 984.237,42 151.421,20 67.068,40 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 7.419.636,40  lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 1.536.857 Euro, 1 euro = 4,8278 RON (cursul de schimb Info euro din luna  depunerii (iunie.2018), 
prevăzut în Ghidul solicitantului). 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
➢ Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – învățământ profesional și tehnic – 308 de 
persoane (118 fete și 190 băieți). 
➢ Infrastructura educațională:  liceu tehnologic/școală profesională - 1 
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Beneficiarii direcți ai proiectului: 
➢ Beneficiari direcți sunt reprezentați de elevii Colegiului National Mihai Eminescu”, în număr de 308 de elevi, 
din care 118 de fete și 190 de băieți. 
➢ Cadrele didactice ale Colegiului National "Mihai Eminescu”. 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
➢ actualii elevi din gimnaziu si clasele primare, ce urmează a trece într-o noua treapta școlara si vor 
alege învățământul tehnic,  
➢ elevii din regiunile aferente Comunei Toplița, care vor putea accesa învățământul profesional si tehnic la un 
nivel avansat al calității, sau persoanele de orice vârsta, care in orice moment al vieții, hotărăsc a obține o calificare 
profesionala sau a învăța o profesie utila societății. 
 
Descrierea investiției: 
Obiectivul de investiții aferent proiectului “ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea clădirilor C2 si C3 in 
cadrul Colegiului National "Mihai Eminescu" din municipiul Toplița, județul Harghita” este format din corpurile C2 
și, C3  ale Colegiului Național "Mihai Eminescu" 
Prin acest proiect se propune reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor C2(biblioteca) si 
C3(Școala + ateliere) – din cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu”, astfel încât acestea sa poată fi aduse la 
parametrii de siguranță si funcționare impuși de legislația in vigoare si pentru a creste gradul de participare la 
învățământul profesional si tehnic si învățarea pe tot parcursul vieții. 
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).  
Propuneri de lucrări de reabilitare 
I. A Reabilitare corp clădire C3 – laboratoare școlare (pentru mecanica si instalații, tricotor confecționer, economic 
contabilitate, automatizări, tâmplărie): înlocuire tavane si acoperiș șarpantă; reabilitare tencuieli; racordare la 
rețeaua de apa potabila; realizarea de grupuri sanitare; înlocuire instalații electrice; înlocuire tâmplarii interioare; 
înlocuire tâmplărie exterioara; reparații si completare instalații termice; realizare termoizolații; realizare trotuare 
perimetrale. 
I. B. Reabilitare corp clădire C2 – biblioteca școlară: înlocuire tavane si acoperiș șarpantă; realizarea unui nou spațiu 
la mansarda clădirii pentru utilizarea eficienta a podului; reabilitare tencuieli; racordare la rețeaua de apa potabila; 
realizarea de grupuri sanitare; înlocuire instalații electrice; înlocuire tâmplarii interioare; înlocuire tâmplărie 
exterioara; reparații si completare instalații termice; realizare termoizolații; realizare trotuare perimetrale. 
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