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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL GHEORGHENI - Colegiul tehnic „Batthyány Ignác" 

 
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 124205 

Titlul: Reabilitarea colegiului tehnic „Batthyány Ignác", din municipiul Gheorgheni  

Solicitant – UAT MUNICIPIUL GHEORGHENI 
Localizare proiect – Regiunea Centru, Județ Harghita, Municipiul Gheorgheni, Bulevardul Lacu-Roșu nr. 149 
 

Durata de implementare: 70 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 31.10.2023, 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 creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, 
în corelare cu facilitarea accesului la educație și îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale la nivelul 
Municipiului Gheorgheni, prin reabilitarea infrastructurii de la nivelul Colegiului tehnic „Batthyány Ignác”. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
• Reabilitarea, echiparea și dotarea clădirii multifuncționale, adăpostind ateliere, mediateca si internat, în termen 
de 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

• Reabilitarea, echiparea și dotarea sălii de sport aferentă Colegiului tehnic, în termen de 36 luni de la semnarea 
Contractului de finanțare. 

• Creșterea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, prin facilitarea accesului la obiectivele investiției, în 
termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

•  Îmbunătățirea calității mediului, prin implementarea măsurilor de utilizare eficientă a resurselor, în termen de 36  
luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin, învatamânt profesional si tehnic: 482 (290 femei și 192 bărbați) 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
Beneficiarii direcți:  

• UAT Municipiul Gheorgheni, ca solicitant de finanțare 

• elevii înscriși la nivelul liceului tehnic, scoala profesională - 482 elevi 

• cadre didactice: 33 + personal auxiliar: 7 
Beneficiarii indirecți: 

• elevi înscriși la nivelul școlii postliceale: 50 elevi 

• aparținători ai elevilor înscriși; agenți economici, furnizori ai diferitelor materiale consumabile 

• UAT Județ Harghita. 

http://www.adrcentru.ro/
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Descrierea investiției: 
Prin tema de proiectare se prevede ca obiectv 1 continuarea lucrărilor la sala de sport, lucrări începute, dar 
nefinalizate, iar ca obiectiv 2, se propune construirea unei clădiri noi, în care vor funcționa 5 ateliere, o bibliotecă și 
un internat. Lucrările propuse în cadrul proiectului vor crea condiții optime pentru desfășurarea activităților 
didactice, asigurarea normelor igienico-sanitare și dotarea corespunzătoare a spațiilor. 
Internatul va cuprinde 13 camere a câte 4 locuri, în total 52 locuri de cazare. 
Se propune, de asemenea, amenajarea unei săli de sport, construcție nouă neterminată. 
Corp C1: fundații existente (P) – studiată în cadrul proiectului, suprafața construită din acte = 662,00 mp 
Corp C4: sala de sport neterminată - studiată în cadrul proiectului, suprafața construită = 1286,00 mp 
Sala de sport cu regim de înălțime P+1E, Sc 1286 mp, Sd. 1535 mp, cu fundație continuă din beton, zidărie din 
cărămidă, planșeu peste parter din beton, șarpantă parțial executată din ferme metalice, lipsa de învelitoare.  
OB -1 ateliere, mediateca și internat corp C1 se v-a amplasa pe locul corpului C1 notat în CF, este o fundație 
existentă la ora actuală și care v-a fi desfăcută pentru realizarea corpului de investiție propus. 
Tâmplăria interioară va fi din lemn, pe toc metalic dar cu grade diferite de rezistență la foc. Restul vor fi uși 
interioare într-un canat pe toc de metal, celulare, furnir pe ambele fețe, băițuite cu sau fără grile de ventilație 
Se propun realizarea lucrărilor de compartimentare, finisaje interioare, pardoseli, finisaje exterioare, lucrări la 
nivelul acoperișului și învelitorii. 
La parter sunt amplasate 3 ateliere destinate profilului liceului, o bibliotecă și amplasarea circulațiilor verticale. 
Lângă scara de intrare se află și o rampă destinată elevilor cu handicap (panta 8%). Accesul se face printr-o zonă 
retrasă, acoperită cu o copertină iluminată, direct în holul de distribuție spre etaj. 
Înălțimea parterului este de 3.50 m; înălțimea liberă în camere este de 3.30 m. 
La nivelul etajului 1 vor fi amplasate două ateliere de specialitate și o mediatecă. Pe etajul 1 si 2 sunt amplasate în 
total un număr de 13 camere a câte 4 paturi, rezultând spații de internat pentru 52 elevi. 
Parter: ateliere: agenție turistică, dispensar medical veterinar de exercițiu, producție media, coridor, depozit cu 
acces direct, depozit neaccesibil, grup sanitar băieți, grup sanitar fete, hol - casa scării -1, hol - casa scării 2  
ETAJ 1:ateliere: analize produse alimentare, bucătări, coridor 1,coridor 1 internat,coridor 2,hol - casa scării -1, baie-
3, baie -4,camera x 4, mediateca 
ETAJ 2: coridor 1 internat, coridor 2 internat, hol - casa scării -1, gresie | oficiu, baie*9, camera*9 
Se va asigură accesibilitatea clădirii pentru persoanele cu handicap 
OB2: sala de sport corp C4 – este o construcție existentă. 
Lucrări realizate anterior - au vizat intervenții la nivel de: terasamente, fundații, cadre de beton armat, placa de 
beton, scări interioare din beton armat. Lucrări neeligibile - se vor încadra la lucrări neeligibile în cadrul DG conform 
HG 907 din 29.11.2016 (cheltuiala neeligibilă de pe cap. 1, aferentă demolării clădirii C1). 
Se propune: desfacerea elementelor de acoperiș existente (grinzi cu zăbrele metalice), sistemul constructiv este 
alcătuit din stâlpi beton armat și ferme metalice la sala de gimnastică, refacerea acoperișului, tratarea armăturilor 
corodate astfel incât să corespundă continuării lucrărilor,realizare cadre beton armat monolit la anexe, planșee 
beton armat, închidere zidărie GVP cu termosistem, acoperiș cu panouri tristrat, pe structura metalică cu fața din 
tablă cutată, realizare finisaje interioare. 
În urma intervenției cu privire la terminarea lucrărilor - sala de sport va fi alcătuită din parter și etaj partial: Corpul 
sălii de sport propriu-zise, cu dimensiuni în plan de 44.00m X 22.00m X 7.00m – suprafața de 1053 mp (parter + 
etaj), care permit proiectarea unui teren de handbal. 

http://www.adrcentru.ro/
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Corpul cu anexe al sălii de sport – cu dimensiuni în plan de 27.50 m X 8.50m – suprafața parter 233 mp, suprafața 
totală -  466mp. Înălțimea maximă la acoperiș a sălii de sport propriu-zise este de 9.35m. Înălțimea nivelelor de 
anexe este de 3.20m (6.35m în total). 
Funcțiunile sunt: 

• în sala propriu-zisă se poate juca handbal, baschet, volei, tenis; beneficiază de spaliere și gradene 
escamotabile (în nișele de zidărie ale pereților). 

• în corpul anexă: 
1. la parter: 1 cabinet medical (20.00mp) cu grup sanitar propriu (7.15mp),1 vestiar profesori (20.00mp) cu grup 
sanitar propriu (9.50mp),1 sală de forță (31.50mp),1 depozit material sportiv (31.50mp) 
2. la etaj:2 vestiare elevi (2 X 20.00mp) cu grup sanitar propriu (4 lavoare, 3 cabine dus, 1 WC, 1 pisoar), 2 
vestiare eleve (2 X 20.00mp) cu grup sanitar propriu (4 lavoare, 3 cabine dus, 2 WC) 
Se propun lucrări la nivelul instalațiilor sanitare (incălzire, alimentare cu apă, canalizare), instalații electrice 
(instalații electrice de iluminat, prize si forta, instalații iluminat de siguranță, instalația de detectare și semnalizare 
incendiu, protecția circuitelor împotriva supracurenților, instalații paratrăsnet), modernizare instalații electrice. 
Accesul se realizează printr-o terasă acoperită. 
 
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 

16.734.848,26 16.651.820,47 14.154.047,39 2.164.736,65 333.036,43 83.027,79 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR:  16.318.784,04 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ 3.499.632,00 Euro, 1 euro = 4,6630 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

