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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TÂRNĂVENI – Modernizare Școala ”Traian” 
 

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 122321 

Titlul: Reabilitare, modernizare şi extindere Școala Gimnazială ”Traian” Târnăveni 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Târnăveni, Str. Piața Primăriei nr. 7, județul Mureș 
 

Durata de implementare: 100 luni, respectiv între data 01.06.2015 și data 30.09.2023, 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: Obiectivul general al proiectului "Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian 
Târnăveni" constă în îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale de la nivelul Municipiului Târnăveni, prin asigurarea tuturor 
condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților didactice din cadrul unității de învățământ, obiect al acestui proiect. 
Îndeplinirea acestui obiectiv va duce la creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.  
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitare, modernizare clădire A și C, reabilitare, modernizare și extindere clădire B 
2. Asigurarea condițiilor optime de participare la învățământul obligatoriu pentru 818 elevi, care constituie în prezent populația 

școlară cuprinsă în acest proiect 
3. Îmbunătățirea procesului educațional al Școlii Gimnaziale Traian, prin dotarea și integrarea de resurse pedagogice moderne 

și echipamente IT în procesul de predare-învățare. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 818 de persoane (429 femei și 389 bărbați). 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
 aproximativ de 818 persoane/an reprezentant actualii și viitorii elevi ai Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni care vor 

frecventa programul în cadrul acestei unități de învățământ.  
 aproximativ 58 persoane, reprezentând personalul și cadrele didactice care activează la nivelul unității educaționale 

Școala Gimnazială Traian 
 Administrația Publică Locală 
 populația Municipiului Târnăveni - aproximativ 26.227 persoane (conform INS in 2017)  
 părinții copiilor care învață în unitatea școlară reabilitată și dotată (aproximativ 1.632 părinți/an) 
 aproximativ 200 persoane/an reprezentând elevi și cadre didactice care vor vizita în scopuri educaționale și 

extracurriculare Școala Gimnazială Traian Târnăveni.  
 

Descrierea investiției: 
Prezentul proiect propune executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni, în 
scopul îmbunătățirii calității sistemului educațional și asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților 
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didactice în cadrul acestei unități de învățământ și creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a 
învățământului obligatoriu. Obiectele prezentului proiect constau in 3 corpuri ale Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni, la nivelul 
cărora vor fi executate următoarele categorii de lucrări: 
1.Clădirea A (nr. cad. 54773-C1) 

 Lucrări pentru conformare funcțională 

 Lucrări de consolidare conform expertizei tehnice și de biologia construcției 

 Lucrări pentru îmbunătățirea eficienței energetice conform audit energetic 

 Eliminarea igrasiei 

 Refacere finisaje interioare și exterioare 

 Lucrări la șarpanta și învelitoare 

 Rampe și amenajări pentru persoane cu dizabilități 

 Instalații termice, sanitare și electrice 
2. Clădirea B (nr. cad. 54773-C2) 

 Lucrări pentru conformare funcțională 

 Consolidare și extindere pe orizontală (casa scării) și pe verticală (mansardă) 

 Lucrări pentru îmbunătățirea eficienței energetice conform audit energetic 

 Eliminarea igrasiei 

 Refacere finisaje interioare și exterioare 

 Refacerea șarpantei și învelitoarei 

 Rampe și amenajări pentru persoane cu dizabilități 

 Instalații termice, sanitare și electrice 
3. Clădirea C (nr. cad. 54773-C3) 

 Lucrări pentru conformare funcțională 

 Lucrări de consolidare conform expertizei tehnice 

 Lucrări pentru îmbunătățirea eficienței energetice conform audit energetic 

 Eliminarea igrasiei 

 Refacerea finisajelor interioare și exterioare 

 Lucrări la șarpanta și învelitoare 

 Rampe și amenajări pentru persoanele cu dizabilități 

 Instalații termice, alimentare cu gaze naturale, sanitare și electrice 
Sistematizare verticală: terasamente, trotuare, alei carosabile, trotuare, terenuri de sport, rampe de acces pentru persoane cu 
dizabilități, ziduri de sprijin. Realizare: Platforma de gunoi; Iluminat teren de sport nr. 1 cu instalație nocturnă; Iluminat exterior; 
Iluminat arhitectural; Lucrări de rețele exterioare de apă-canal. 
O alta componentă a investiției constă în asigurarea unui sistem de securitate pentru întreaga instituție, sistem de detectare și 
alarmare care va fi compus din: detectoare, echipament de control și semnalizare, dispozitive de alarmă, declanșatoare manuale 
de alarmă, dispozitiv de transmisie alarmă incendiu, dispozitiv de transmisie semnal de defect, stație de recepție semnal defect, 
echipament de alimentare cu energie, la care se adaugă dotări cu diferite echipamente: dotări PSI, didactice și echipamente IT. 
 

Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 

Valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a Beneficiarului 

20.142.926,44 20.142.926,44 17.121.487,47 2.618.580,44 402.858,53 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 19.740.067,91 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 4.243.989,40 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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