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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TÂRNĂVENI – Reabilitare Colegiul Tehnic Târnăveni 
 

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; OPERAȚIUNEA 
10.2: creșterea gradului de participare la învățământul profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții - APEL 
dedicat învățământului profesional şi tehnic şi învățării pe tot parcursul vieții 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 124192 

Titlul: Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
Localizare proiect – Regiunea Centru, Județ Mureș, Municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr.30 
 

Durata de implementare: 81 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 30.11.2023, 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: consta în cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic 
prin imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic in municipiul 
Tarnaveni. 
 
 Obiectivele specifice al proiectului:  
- Reabilitarea si modernizarea Colegiului Tehnic Tarnaveni 
- Asigurarea conditiilor optime pentru participarea la invatamantul profesional si tehnic pentru 413 elevi, care 
constituie numarul elevilor inscrisi in anul 2017-2018 
- Cresterea gradului de participare a elevilor la invatamantul profesional si tehnic 
Obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizarii activitatilor propuse din cadrul proiectului, iar atingerea 
obiectivului general este o consencinta a indeplinirii obiectivelor specifice. 
 

 Indicatori prestabiliți de realizare - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin învatamânt 
profesional si tehnic – 421 de persoane (159 fete și 262 băieți). 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
Beneficiarii direcți:  
- aproximativ 421 de persoane/an reprezentant actualii si viitorii elevi ai Colegiului Tehnic care vor frecventa 
programul in cadrul unitatilor de invatamant cuprinse in acest proiect. 
- personalul si cadrele didactice care activeaza in cadrul institutiei de invatamant cuprinse in acest proiect 
- UAT Tarnaveni pentru ca prin acest proiect se va imbunatati infrastructura educationala, una din problemele 
ridicate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala Tarnaveni 
Beneficiarii indirecți: 
 - locuitorii municipiului Tarnaveni care se bucura de imbunatatirea infrastructurii educationale, in special parintii 
actualilor si viitorilor elevi care invata/vor invata in cadrul colegiului. Parintii elevilor au certitudinea ca acesti elevi 
beneficiaza de un serviciu educational de calitate si sunt asigurare conditiile optime pentru participarea la orele din 
cadrul colegiului. 
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Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoarea 
cofinanțării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

17.950.458,41 15.101.135,27 12.835.964,99 1.963.147,57 302.022,71 2.849.323,14 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR:  14.799.112,56 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ 3.173.732,05 Euro, 1 euro = 4,6630 RON (cursul de schimb prevăzut în 
Ghidul solicitantului). 
 
Descrierea investiției: 
Prezentul proiect propune executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a Colegiului Tehnic Tarnaveni, in scopul 
imbunatatirii calitatii sistemului educational si asigurarea tuturor conditiilor necesare pentru desfasurarea 
activitatilor didactice in cadrul acestei unitati de invatamant si cresterea gradului de participare la nivelul 
învatamantului profesional si tehnic in municipiul Tarnaveni. 
Obiectivul este amplasat în judetul MURES, intravilanul municipiului TÂRNAVENI, strada REPUBLICII nr. 30. 
În cadrul incintei, împrejmuite cu gard de beton, se afla amplasata cladirea Colegiului, Laboratoarele, Sala de 
sport, Centrala termica, PT si cabina poarta nu fac obiectul prezentului proiect. Accesul elevilor in incinta se face 
din strada Republicii. Accesul carosabil se face prin lateral, din zona cabinei poarta. Relatiile cu zonele învecinate si 
accesele existente sunt corespunzatoare.  
SOLUTIA MAXIMALA recomandata in cadrul DALI: 
SUBSOL: Desfacerea ferestrelor si gurilor de aerisire obturate de la nivelul subsolului + Desfacerea trotuarelor 
perimetrale existente si realizarea unor hidroizolatii verticale pe înaltimea fundatiilor si elevatiei si a unui dren 
perimetral. Executarea de trotuare perimetrale etanse + Desfacerea si refacerea finisajelor si tencuielilor 
interioare afectate de igrasie. Refacerea tencuielilor interiore de la subsol se va face cu mortare care asigura o 
transpirare continua + Igienizarea si refunctionalizarea subsolului. 
PARTER: Desfacerea si refacerea finisajelor si tencuielilor interioare degradate + Închiderea unor goluri de usa 
existente în peretii structurali din axele G/1’-3, F/4-5, 5’/E-F, 5/A-C, cu teserea zidariei + Realizarea unor goluri de usa 
în peretii structurali din axele G/1’-2, E/1’-2, E/4-5, E/5’-6, cu brodarea acestora cu cadre metalice închise + 
Recompartimentarea parterului existent prin desfacerea unor pereti interiori nestructurali si realizarea altora noi cu 
structura usoara +  Realizarea unei rampe de acces în cladire pentru persoanele cu dezabilitati între axele E-F/3’-4. 
ETAJ 1: Desfacerea si refacerea finisajelor si tencuielilor interioare degradate + Închiderea unor goluri de usa 
existente în peretele structural din axul H/1’-2, cu teserea zidariei + Recompartimentarea etajului 1 existent prin 
desfacerea unor pereti interiori nestructurali si realizarea altora noi cu structura usoara. 
ETAJ 2: Desfacerea si refacerea finisajelor si tencuielilor interioare degradate + Recompartimentarea etajului 2 
existent prin desfacerea unor pereti interiori nestructurali si realizarea altora noi cu structura usoara + Înlocuirea 
scarilor de lemn ce asigura accesul la etajul 2, dintre axele 4-5/C-D si 8-9/C-D, (din motive de securitate la 
incendiu) cu scari de beton armat sau metalice protejate la foc + Înlaturarea termoizolatiei de vata si a foliei PVC 
de peste ea, din podul de peste sala festiva, care nu permite eliminarea vaporilor si uscarea elementelor de lemn 
ale planseului + Consolidarea planseului din lemn de peste sala festiva (care prezinta sageata si este foarte flexibil) 
prin suspendarea de o etea de grinzi metalice. 
FATADE: Nu se intervine în volumetria fatadelor + Lucrari care se vor aplica pe toata fatadele degradate (spalare, 
sablare cu apa si nisip; decapare, curatare tencuiala pe o suprafata cu 5cm mai mare decât cea degradata; 
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desprafuire, cu apa fara presiune, dupa o spalare pentru îndepartarea prafului, se refac straturile de tencuiala cu 
materiale similare existente , aplicarea de întaritor de tencuiala pe suprafetele tencuite ramase) + Se vor folosi 
tencuieli pe baza de var hidraulic (fara ciment) + Aplicarea tencuielii fine de reparatii + Zugraveli silicatice conform 
cod culoare + Ornamentele degradate se vor restaura. Se vor fixa martori si se vor executa sabloane dupa 
ornamentele actuale + Ornamentele din tabla se desfac, se duc la atelier si se refac dupa original, remontându-se 
apoi pe aceeasi pozitie. 
SARPANTA: În urma igienizarii si curatorii elementelor de lemn se va interveni prin reparatii locale (capeti de 
grinda, capriori in zona stresinilor, etc.) + Interventiile in zona acoperisului constau in: Consolidarea sau 
schimbarea partiala a elementelor sarpantei din lemn, (conform rezultatelor expertizei biologice); Întarirea 
nodurilor cu scoabe metalice sau cu piese metalice; Înlocuirea partiala sau totala (în functie de starea de 
degradare învelitorii) a învelitorii din tigla ceramica, în zonele cu degradari; Completarea elementelor de sarpanta 
lipsa; Înlocuirea partiala a sipcilor din lemn degradate; Reparatii ale stresinii in zona dispozitivelor de colectare si 
evacuare a apelor; Refacerea dispozitivelor de preluare a apelor pe lânga peretii structurali; Revizie/reparatii 
învelitoare din tabla care face racordul intre cele doua sarpante; Înlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente; + 
Dupa executarea lucrarilor de reabilitare se vor face tratamente antifungice si ignifugare a întregii sarpante, de 
catre personal autorizat + Desfacerea cosurilor de fum nefunctionale. 
Pentru prezenta investitia executia de lucrari nu a fost demarata, proiectul nefiind încheiat în mod fizic sau 
financiar înainte de depunerea cererii de finantare. 
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