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                                                      FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA JIDVEI 
 

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 124753 

Titlul: REABILITARE LICEU TEHNOLOGIC JIDVEI  
Solicitant – UAT COMUNA JIDVEI  
Localizare proiect – Regiunea Centru, Com. Jidvei, Loc. Jidvei, Str. Perilor, Nr. 19, Jud. Alba. 
 

Durata de implementare: 53 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.10.2022, 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 realizarea unei investiții în educație, prin dezvoltarea infrastructurii 
educaționale a Liceului Tehnologic Jidvei. 
Proiectul are în vedere dezvoltarea durabilă, și egalitatea de șanse, de gen si nediscriminarea, încadrându-se în 
strategia de dezvoltare a comunei Jidvei.  
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Modernizarea Liceului Tehnologic Jidvei, prin lucrări de reabilitare, în termen de maxim 24 de luni de la 
semnarea contractului de finanțare. 
2. Asigurarea accesibilității la procesul educațional, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin adaptarea infrastructurii 
corespunzator nevoilor acestora, în termen de maxim 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
3. Sporirea gradului de confort pentru participanții la învățământul obligatoriu, prin performanța energetică 
superioară a clădirii școlii, în termen de maxim 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin învațământ profesional și tehnic – 237 de 
persoane (100 femei și 137 bărbați) 
 

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 

3.674.365,62 3.073.196,47 2.612.217,00 370.556,81 90.422,66 601.169,15 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR:  2.982.773,81 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ 639.668,41 Euro, 1 euro = 4,6630 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
Beneficiarii direcți:  

 UAT Jidvei,  
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 copii înscriși în cadrul învățământului liceal din liceul tehnologic, respectiv 237 elevi, 

 cadrele didactice – 33 și cadrele nedidactice 7.  
Beneficiarii indirecți: 

 comunitatea locala, prin creșterea gradului de confort în cadrul școlii liceale Jidvei, 

 bugetul de stat, prin scăderea sumelor care sunt necesare a se direcționa către comuna Jidvei pentru învățământ, 
 

Descrierea investiției: 
Prin proiect se propune reabilitarea si extinderea Liceului tehnologic Jidvei existent format din două corpuri: corpul 1 cu 
regimul de înălțtime S+P+1E și corpul 2 având regim de înălțime P, identificat conform documentelor atașate prezentei 
documentații, teren însumând o suprafață de 2.977,00 mp. 
Lucrările propuse a se realiza prin prezentul proiect sunt urmatoarele: 
Corp 1 cu funcțiune de Liceu Tehnologic (cheltuieli eligibile) în suprafață actuală de 626 mp iar după finalizarea lucrărilor de 
reabilitare și extindere cu o suprafață de 708,12 mp. 

 Reabilitarea subsolului existent - lucrări ce cuprind curățirea pereților de zidărie de cărămidă ai subsolului, realizarea unei 
pardoseli din carămidă, instalația electrică; 

 Extinderea clădirii existente cu un hol pentru realizarea accesului elevilor la grupurile sanitare nou create și în incinta școlii; 

 Demolarea tronsoanelor de coșuri de fum aflate peste acoperiș (coșurile de fum care nu mai sunt funcționale) – întrucat 
instalațiile termice propuse vor fi pe gaz și nu pe lemn, se impune dezafectarea lor; 

 Dezafectarea și refacerea integrală a șarpantei cu învelitoare din țiglă; șarpanta nouă propusă va respecta pantele 
șarpantei clădirii existente; 

 Refacerea parțială a finisajelor interioare – desfaceri tencuieli, refaceri tencuieli, gletuiri pereți, zugrăveli lavabile; 

 Jgheaburile și burlanele necesită înlocuire cu altele noi; 

 Ștreașina înfundată se va reface în totalitate din materiale noi; 

 Toate elementele șarpantei se vor vopsi cu substanțe ignifuge și antiseptice-insecto-fungicide; 

 Refacerea parțială a pardoselilor; 

 Desfacerea parțială a tencuielilor interioare/exterioare; 

 Refacerea parțială a tencuielilor interioare si exterioare; 

 Zugrăveli și vopsitorii interioare/exterioare, înlocuire tâmplărie existentă; 

 Realizarea măsurilor de anvelopare a construcției conform audit energetic; 

 Trotuarele perimetrale se vor reface în totalitate în suprafață de 141,36 mp; 

 Amenajarea unei suprafețe interioare prin pavare cu dale din beton în suprafață de 54,40 mp pentru favorizarea accesului în incintă; 

 Recomparimentări interioare – se vor executa din rigips in special în zona băilor; 

 Realizarea unei împrejmuiri a imobilului – se va realiza pe fundații din beton, elevații din bolțari de beton, elemente 
metalice de închidere; 

 Noua învelitoare va fi prevăzută cu opritori de zăpadă; 

 Construirea unei fose septice pentru preluarea apelor menajere – se va realiza din beton pe proprietatea beneficiarului; 

 Realizarea unei instalații electrice noi; 

 Realizarea instalației sanitare și de canalizare pentru extinderea propusă; 

 Amenajarea unui spațiu verde în suprafață de 230,16 mp ce va cuprinde gazon și plante; 
Corp 2 cu functiune de clădire de învățământ gimnazial (Cheltuieli neeligibile) în suprafață actuală de 242 mp iar dupa 
realizarea lucrărilor suprafața va fi tot de 242 mp și funcțiunea actuală 

 Dezafectarea și refacerea integrală a șarpantei cu învelitoare din țiglă; șarpanta nouă propusă va respecta pantele 
șarpantei clădirii existente; 

 Refacerea parțială a finisajelor interioare; 

 Jgheaburile și burlanele necesită înlocuire cu altele noi; 
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 Ștreasina înfundată se va reface în totalitate din materiale noi; 

 Toate elementele șarpantei se vor vopsi cu substanțe ignifuge și antiseptice-insecto-fungicide; 

 Refacerea parțială a pardoselilor; 

 Desfacerea parțială a tencuielilor interioare/exterioare; 

 Refacerea parțială a tencuielilor interioare și exterioare; 

 Zugrăveli și vopsitorii interioare/exterioare, înlocuire tâmplarie existentă; 

 Realizarea măsurilor de anvelopare a construcției conform auditului energetic; 

 Trotuarele perimetrale se vor reface în totalitate; 

 Noua învelitoare va fi prevazută cu opritori de zapadă; 

 Realizarea unei instalații electrice noi; 

 Realizarea unei terase care să faciliteze accesul în corpul de clădire.  
Lucrarile de reabilitare, modernizare si de ridicare a performanțelor funcționale ale clădirii Liceului Tehnologic Jidvei, vor contribui la: 
 posibilitatea utilizării infrastructurii educaționale în mod egal de către toți copii, inclusiv persoane cu dizabilități, provenind 

din toate categoriile sociale, indiferent de rasă, religie sau alt criteriu discriminatoriu, atât în ceea ce privește infrastructura 
(scări, dar și rampe de acces la intrarea în unitatea de învățământ), cât si dotările prevăzute (plăcuțe braille); 

 posibilitatea utilizării unor spații sanitare reînnoite, igienizate; 
 ferirea clădirii de foc, prin amplasarea unui paratrăsnet; 
 înlocuirea sistemului actual de încălzire și izolarea termică a clădirii. 

Toate cele de mai sus, au fost prevăzute în condițiile folosirii de materiale de calitate superioară și tehnologii moderne, 
respectându-se normele și normativele în vigoare specifice învățământului școlar. 
Echipamentele prevăzute prin proiect, constau în utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, 
respectiv 3 centrale termice și acecesoriile aferente. 
 

http://www.adrcentru.ro/

