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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Gheorgheni - Liceul tehnologic „Fogarassy Mihály” 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
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; Obiectiv Specific 
10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții  
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 124204 

Titlul: Reabilitarea terenului de sport si a internatului liceului tehnologic „Fogarassy Mihály”, din 
Municipiul Gheorgheni 
Solicitant – UAT Municipiul Gheorgheni 
Localizare proiect – Regiunea Centru, Judet Harghita, Localitatea Gheorgheni, pe strada Márton Áron nr. 13-15 
 

Durata de implementare: 69 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 31.10.2023, aceasta cuprinzând, dacă este 
cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al prezentului proiect propus spre finantare este cresterea  gradului 
de participare, în corelare cu facilitarea accesului la educație si îmbunatațirea calitatii infrastructurii educationale la 
nivelul Municipiului Gheorgheni, prin reabilitarea infrastructurii de la nivelul Liceului tehnologic Fogarassy Mihály. 
  

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitarea, echiparea si dotarea cladirii internatului Liceului tehnologic, în termen de 36 luni de la semnarea 
Contractului de finantare. 
2. Reabilitarea terenului de sport aferent Liceului, în suprafata de 1056 mp, în termen de 36 luni de la semnarea 
Contractului de finantare. 
3. Cresterea accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, prin facilitarea accesului la obiectivele investitiei, în 
termen de 36 luni dela semnarea Contractului de finanțare. 
4. Îmbunatatirea calitatii mediului, prin implementarea masurilor de utilizare eficienta 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: 276 (6 fete și 271 băieți). 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
UAT Municipiul Gheorgheni, ca solicitant de finantare 
- elevi înscrisi la nivelul liceului tehnologic: 101 elevi, 
- elevi înscrisi la nivelul scolii profesionale: 176 elevi 
- cadre didactice: 39 + personal auxiliar: 6 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
 - elevi înscrisi la nivelul scolii posliceale: 21 elevi 
- elevi înscrisi la nivelul specializarii teologie romano-catolica: 67 elevi 
- apartinatori ai elevilor înscrisi; agenti economici, furnizori ai diferitelor materiale consumabile 
- UAT Judet Harghita, ce va beneficia de infrastructura educationala modernizata 

http://www.adrcentru.ro/
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Descrierea investiției: 
Prin prezentul proiect se are în vedere derularea lucrarilor de reabiltare la nivelul a doua obiective, cladirea internatului, 
respectiv terenul de sport aferent Liceului. 
OBIECTIV DE INVESTITIE 1 CORP INTERNAT 
Reabilitarea caminului presupune mai multe tipuri de lucrari: 
- desfacerea de pereți interiori si recompartimentari pentru creare de grupuri sanitare în fiecare camera, finisaje interioare si 
finisaje exterioare, terminarea realizarea acoperisului si a învelitorii. 
- terminarea lucrarilor de izolare termica, finisare de la nivelul mansardei 
- refaceri de finisaje interioare și inlocuirea tamplariei existente 
- interventii in vederea izolarii termice a anvelopei constructiei. 
- reabilitare retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare, 
- reabilitare instalatiile tehnico edilitare interioare (sanitare, termice, electrice) și reabilitare instalatii electrice exterioare  
- reabilitare instalatii detectie, semnalizare si avertizare incendiu 
Pardoseli: In grupurile sanitare si oficiu, pardoseala va fi din gresie; In camerele caminului se va monta covor PVC (tarket); Holul 
de intrare de scoala va beneficia de finisaje speciale antiderapante; Pe coridoarele de circulatie se vor monta placi de gresie 
antiderapanta. Pardoselile sunt realizate din materiale durabile, usor de intretinut si antiderapante. Pentru circulatii, scari s-a 
prevazut gresie antiderapanta, cu benzi antiderapante colate pe muchia treptelor. Tot gresie se va monta in oficiu cat si 
grupurile sanitare. Pentru sali de studii, cabinete, s-au prevazut pardoseli din covor PVC (tarket). 
Tamplaria interioara este realizata din lemn, pe toc metalic dar cu grade diferite de rezistenta la foc. 
Finisajele exterioare: Pe suprafata exterioara a fatadelor se va realiza, pe o zona de cca. 30%, o finisare a peretilor exteriori cu vopsele 
colorate, dupa un studiu de culoare realizat de arhitect, in functie de zona de amplasament. In rest, se va proceda la o finisare a 
peretilor exteriori cu vopsele culoarea bej deschis. Se va acorda o atentie speciala stabilirii cotei terenului si executarii trotuarelor.  
Acoperis tip sarpanta de lemn si invelioare din tigla solzi, termoizolata cu vata bazaltica de 20 cm 
OBIECTIV DE INVESTITIE 2 TEREN DE SPORT: 
Terenul de sport proiectat va fi pentru jocuri sportive, încadrându-se în categoria terenurilor mici. În functie de nivelul 
competitiei, terenul de sport are categoria ,,C”- pentru competitii locale. Pentru construirea terenului de multisport sunt 
propuse urmatoarele constructii: 

o teren de sport pentru minifotbal, handbal, realizat pe o structura cu îmbracaminte din platforma betonata cu o 
suprafața de S=1056 m2(44 m x 24 m), peste care se va aplica gazonul sintetic; 

o gazon sintetic pentru suprafața de joc cu S = 1056 m2 (44 m x 24 m); 
o împrejmuirea terenului de sport; 
o iluminatul nocturn al terenului de sport; 
o sant din beton pentru scurgerea apelor pluviale. 

TERENUL DE SPORT va avea din punct de vedere constructiv urmatoarele componente: Structura teren; Suprafata de joc din 
gazon sintetic multisport; Gard perimetral cu plasa din sârma zincata; Instalatia de iluminat nocturn. 

 
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 

6.679.817,57 6.615.351,46 5.623.048,75 859.995,67 132.307,04 64.466,11 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 6.483.044,42 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 1.391.689,08 Euro, 1 euro = 4,6584 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

