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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL ZLATNA 
 

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 120559 

Titlul: Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Avram Iancu, oraș Zlatna 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL Zlatna 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Orașul Zlatna, strada Piața Unirii, nr. 1 
 

Durata de implementare: 73 luni, respectiv între data 01.11.2016 și data 30.11.2022, 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 
Asigurarea unor condiții decente si corelate cu nevoile actuale constituie premise esențiale în vederea garantării unui 
proces educațional performant. Este imposibil a avea rezultate acolo unde nu este asigurata infrastructura necesara 
funcționarii optime. Plecând de la aceste ipoteze se conturează ideea proiectului, ce urmărește creșterea gradului de 
participare în corelare cu înlesnirea accesului la educație si îmbunătățirea calității infrastructurii educa ționale de la 
nivelul orașului Zlatna, prin modernizarea colii Gimnaziale Avram Iancu. Prin acest proiect se urmărește as igurarea 
unui proces educațional la standarde europene si creșterea participării populației școlare la procesul educațional. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Modernizare cladirii scolii din cadrul Scalia Gimnaziale Avram Iancu, prin realizarea lucrărilor de reabilitare, 
recompartimentare, termoizolare, dotare, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
2. Modernizarea clădirii sălii de sport din cadrul Școlii Gimnaziale Avram Iancu, prin realizarea lucrărilor de reabilitare, 
recompartimentare, termoizolare, dotare, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
3. Amenajarea incintei obiectivului de investiții, prin realizarea împrejmuirilor, reparațiilor, refacerea spațiilor verzi,  
în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
4. Adaptarea infrastructurii pentru utilizarea persoanelor cu dizabilități prin montarea unui ascensor, amenajare grupuri 
sanitare pentru persoane cu dizabilități, rampă de acces, achiziționarea dotărilor specifice, implementarea unor măsuri 
suplimentare față de standardele legale, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
5. Utilizarea unor soluții alternative de producere a energiei, prin echiparea cu panouri solare, în termen de 24 de 
luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar–368 de persoane(187fete și 181băieți). 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
➢ Beneficiari direcți - Scoala Gimnaziala Avram Iancu, respectiv: 

a) Elevii actuali, înscrisi la cursurile scolii (368 elevi, înscrisi la nivelul anului scolar 2017-2018): 
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- numar elevi cuprinsi în clasa pregatitoare: 31, 
- numar elevi cuprinsi în clasele I-IV: 136, 
- numar elevi cuprinsi în clasele V-VIII: 201, 
b) Viitori elevi, care urmeaza în prezent diverse forme de educație timpurie (numar prescolari: 114), 
c) Cadrele didactice si personalul auxiliar (numar cadre didactice: 41, auxiliare: 3),  
d) UAT Oras Zlatna, care va beneficia de 2 cladiri aflate în proprietate publica, reabilitate si modernizate 

➢ Beneficiarii indirecți:  
a) Aparținatori ai elevilor, 
b) Agenți economici, furnizori ai diferitelor bunuri, materiale consumabile.  

 

Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

11,597,747.03 11,597,747.03 9,858,084.98 1,507,707.01 231,955.04 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 11.365.791,99 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.442.942,93 Euro, 1 euro = 4,6525 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului luna depunerii cererii de finanțare – aprilie 2018). 
 

Descrierea investiției: 
Realizarea investiției va conduce la îmbunătățirea calității infrastructurii de educație de la nivelul orașului Zlatna, pentru 
asigurarea unui proces educațional corelat cu standardele europene. Investiția propusa urmărește realizarea lucrărilor de 
reabilitare, modernizare, cât si dotare a clădirilor Corp C1-Cladire scoală, Corp C2-Anexa, inclusiv amenajări pentru 
protecția mediului si aducerea la starea inițiala (plantare arbori si arbuști, semănare gazon), respectiv  asigurarea 
utilităților necesare obiectivului (alimentare cu apa, evacuarea apelor uzate, alimentare a cu energie electrica, energie 
termica). Conform Extrasului CF Nr. 72615, suprafața terenului este de 5.147 mp, iar suprafețele aferente construcțiilor 
existente sunt următoarele: 1.010 mp aferenta construcției C1 si 183 mp aferenta construcției C2. 
CORP C1-CLADIRE SCOALA 

Se propun lucrări de extindere la cele doua capete ale clădirii, având în vedere necesarul mărit de spa țiu al scolii, iar în 
conformitate cu tema de proiectare se au în vedere următoarele funcțiuni:  
- amenajarea a 2 săli de clasa pentru copii clasa 0, având grup sanitar propriu, adecvat vârstei, 
- amenajare a câte 2 săli de clasa/nivel de școlarizare, cu grupuri sanitare dimensionate si dotate la standardele actuale, 
- amenajarea laboratoarelor, sala calculatoare, 
- amenajarea sălilor pentru cadre didactice, 
- amenajare spații administrative, 
- amenajare spații medicale, consiliere, 
- modificare acces clădire 
- amenajare sala de mese, oficiu, 
- amenajare spații tehnice, vestiare, oficiu, depozitare 
- montare ascensor pentru 8 persoane. 
Lucrările de reabilitare/modernizare vizează:  
1. Compartimentări structurale si nestructurale  prin montare ascensor pentru 8 persoane, constând în realizarea 
construcției aferente unui ascensor hidraulic si a palierelor care fac  legătura cu coridorul central la toate nivelurile, 
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2. Recompartimentări interioare  prin spargeri de goluri în structura de rezistența, desfacerea pereților nestructurali, 
umpleri de goluri, realizare pereți despărțitori la nivelul grupurilor sanitare, executare zidarii, copertine. 
3. Termoizolații si hidroizolații prin termoizolație la pereții exteriori, cu polistiren expandat alternat cu vata minerala 
bazaltica, ignifuga; la nivelul podului, pardoselii, 
4. Pardoseli, Pereți si tavane, Tâmplarii, Pod, șarpanta, învelitoare  
- se va executa desfacerea tuturor straturilor de pardoseala, lambriuri si vopsitorii de ulei de pe pere ți, învelitori, 
tâmplarii interioare, uși exterioare, 

- se vor executa reparații la tencuieli, tencuieli noi, placaje cu faianța, zugrăveli, completare cu ferestre exterioare, 
completare cu ferestre exterioare din PVC, geam termopan, înlocuirea glafurilor exterioare învelitoare noua, 
5. Finisaje exterioare - se vor executa tencuieli decorative, balustrade metalice, podeste, trepte si rampe, învelitoare  din 
țigla ceramica 
CORP C2-ANEXA 
Se propun lucrări de mărire a salii de sport si micșorare a atelierului, realizarea unui acces nou în atelier, direct din 
exterior, amenajarea unui vestiar, grup sanitar. 
Lucrările de reabilitare/modernizare clădire anexa vizează: 
1. Compartimentări structurale si nestructurale  
- se va executa spargerea, consolidarea zidului despărțitor dintre sala de sport si atelier, 
- se va executa consolidarea zidăriei 
2. Termoizolații si hidroizolații 
- se va executa termoizolarea la nivelul pereților exteriori, la nivelul pardoselilor, 
- se va executa desfacerea termoizolațiilor din pod si termoizolarea în pod. 
3. Pardoseli, Pereți si tavane, Tâmplarii, pod, șarpanta, învelitoare  
- se va executa desfacerea straturilor de pardoseala la parter, în spațiile aferente salii de sport, 
- se va executa montarea termoizolației peste placa nou turnata, pardoseli din lemn, gresie antiderapanta, 
- se va executa desfacerea lambriurilor si a vopsitoriilor de ulei de pe pere ți, 
- se va executa repararea tencuielilor existente/noi, după caz, tâmplarii interioare, uși exterioare, geam termopan, 
protecție la ferestre, 
- se va executa desfacerea învelitorii si a accesoriilor, a șarpantei de lemn, a termoizolațiilor din pod, refacerea șarpantei, 
învelitoare noua, 
4. Finisaje exterioare - se va executa tencuiala decorativa, montare tâmplărie exterioara, glafuri exterioare, învelitoare 
țigla ceramica, balustrada metalica 
OBIECTIV CONEX 
Lucrările cuprind: 
1. Împrejmuirea scolii, implicând reparații la împrejmuirea existenta, vopsitorie ulei pe c onfe cții  me talice, de sfacere  gard si 
protecție din plasa în zona gradenelor, refacere gard, cu soclu din beton, protecție pentru teren de sport cu stâlpi metalici. 
2. Amenajare incinta, implicând refacere alee pietonala si intrarea principala, refacere trotuare, alei pietonale, trotuare 
de garda, reparații la platforma auto, reparații la terenuri de sport, reparații la gradene. 
Infrastructura subiect al proiectului va fi adaptata în vederea înlesnirii accesului persoanelor cu dizabilități, atât prin luc răr i 
de construcții, cât si prin dotările propuse a fi achiziționate. Ambele clădiri supuse intervențiilor vor beneficia de dotări 
specifice, necesare derulării activităților, inclusiv dotarea incintei, spațiului exterior. De asemenea, soluțiile tehnice adoptate 
vor conduce la utilizarea eficienta a resurselor, limitând astfel si consumurile excesive. 
Intervențiile propuse nu sunt încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile, iar lucrările nu au fost demarate, acestea se 
vor derula luând în calcul Certificatul de urbanism Nr. 29 din 06.08.2020. 
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