REZUMAT PROIECT

Titlul proiectului

Unitatea Administrativ – teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează, în calitate de beneficiar,
proiectul “ Școala de Arte si Meserii modernizare si reabilitare integrala, ateliere – Liceul Tehnologic
Gheorghe Șincai”, cod SMIS 124050, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de
proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 - 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 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru
piața forței de muncă.
Beneficiar

UAT Municipiul Târgu Mureş, conform Contractului de finanţare nr.5002/ 20.12.2019.
Perioada de implementare

53 luni: 21 martie 2017 - 31 iulie 2021
Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului este de 12.165.875,50 lei, din care:
•
•
•
•
•
•

4.123.849,57, valoarea totală eligibilă
4.123.849,57, valoare totală contribuție publică
2.333.025,80, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
356.961,29, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
1.433.862,48, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului
8.042.025,93, valoarea neeligibilă inclusiv TVA
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul
profesional și tehnic din Municipiul Târgu Mureș, prin realizarea unor lucrări de reabilitare, modernizare
și echipare a spațiilor necesare derulării activității educaționale în cadrul liceului tehnologic Gheorghe
Șincai.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
✓ Reabilitarea, modernizarea și echiparea a 24 săli de clasă, 3 laboratoare, 2 cabinete de
informatică, 7 grupuri sanitare, 6 birouri, un cabinet medical, o sala profesorală, un vestiar,
doua săli de pregătire, aflate în corpul de clădire cu destinație “școala“, în suprafață totală de
3138 mp, pâna în anul 2023;
✓ Reabilitarea, modernizarea și echiparea a 2 săli de sport, 3 grupuri sanitare, 3 vestiare, și alte
anexe, aflate în corpul de clădire cu destinație “sală de sport“ în suprafață totală de 1374 mp,
pâna în anul 2023;
✓ Reabilitarea, modernizarea și echiparea a 6 ateliere, 2 laboratoare de informatică, 4 grupuri
sanitare, 2 magazii, centrala termică, aflate în corpul de clădire cu destinație “ateliere“, în
suprafață totală de 860 mp, pâna în anul 2023;

Rezultate
Rezultate așteptate:
1.Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
(pentru învățământul liceal, filiera tehnologică și pentru învățămâtul profesional)
• 804 persoane, din care:
- Fete:191
- baieți:613, din care: - persoane cu dizabilități:2
- persoane aparținând categoriilor dezavantajate:11
2.Categoria infrastructurii subiect al proiectului: învățământ secundar superior
• învățământ liceal, filiera tehnologică
• învățământ profesional
3.Suprafața infrastructurii educaționale ( pentru învățământul profesionalși tehnic) reabilitate/
modernizate/ echipate (mp):
• Valoarea la începutul implementării proiectului – 0
• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 5372 mp
4.Ateliere pentru învățământul profesional și tehnic reabilitate/ modernizate/ echipate (nr.):
• Valoarea la începutul implementării proiectului – 0
• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 8
Date de contact
UAT Municipiul Târgu Mureș
Nume: Ijac Dana
Funcţie: șef serviciu Proiecte cu finanțare internațională
Date de contact (tel, fax, email): tel: 0726 695 707; 0265 268 330 ; fax: 0365 882 028 ;
email: dana.ijac@tirgumures.ro / primaria@tirgumures.ro

____________________________________________________________________________________
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi:
http://www.mfe.gov.ro/
http://www.inforegio.ro/ro
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro
____________________________________________________________________________________

Municipiul Târgu Mureș

Investim în viitorul tău!
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

