
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    REZUMAT PROIECT 

 

 Titlul proiectului 

„Reabilitare, consolidare și mansardare - Scoala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu 

Mureș 

Unitatea Administrativ – teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează, în calitate de beneficiar, 

proiectul„Reabilitare, consolidare și mansardare - Scoala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Municipiul 

Tîrgu Mureș, cod SMIS 124368 finanțat  prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, 

afererent  Axei prioritare 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 

Investiție 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 

10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educției timpurii și învățământul obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 10.1 B Învățământ obligatoriu 

 Beneficiar 

UAT Municipiul Târgu Mureş, conform Contractului de finanţare nr. 6096/ 06.10.2020. 

 Perioada de implementare 

65 luni: 08 decembrie 2017 – 3o aprilie 2023 

 Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 12.496.170,82 lei, din care: 

• 12.414.019,43 valoarea totală eligibilă 

• 12.414.019,43 valoare totală contribuție publică 

• 10.551.916,52 valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 

• 1.613.822,52 valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 

• 248.280,39 valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 

• 82.151,39 valoarea neeligibilă inclusiv TVA 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Imbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Târgu Mureș, prin reabilitarea, consolidarea și 

extinderea Școlii Gimnaziale“Friedrich Schiller”, in vederea creșterii gradului de participare la nivelul 

invățământului obligatoriu 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Imbunătățirea infrastructurii educaționale pentru 758 de elevi inscriți în invățământul obligatoriu 

la Școala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Târgu Mureș 

2. Reabilitarea, consolidarea si extinderea Scolii Gimnaziale “Friedrich Schiller” din municipiul Tirgu 

Mures 



 
 
 
 
 
 
 

In cadrul proiectului se propune: 

• Reabilitarea, consolidarea, mansardarea clădirii școlii și amenajarea exterioară a  unui teren de 
mini-fotbal.  

•  Adaptarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități, realizarea unor compartimentări și 
schimbarea unor funcțiuni de încăperi pentru respectarea normelor și normativelor referitoare 
la igiena din unitățile de învățământ. Vor fi respectate cerințele impuse prin scenariul de 
securitate la incendiu. 

• Executarea unor lucrări de consolidare a clădirii, datorită degradării in timp a clădirii și aparitia 
unor fisuri la pereții exteriori de pe fațada posterioara.  

• Pentru creșterea performanței energetice și reducerea costurilor energetice, prin asigurarea și 
menținerea climatului termic interior, se vor realiza lucrări de reabilitare integrală, se va aplica 
un termosistem pe fațade, se va termoizola planșeul peste ultimul etaj și canalul tehnic.  

• Pentru  adaptarea clădirii la numărul de elevi existent în scoală, se va extinde clădirea pe 
verticală, prin prelungirea caselor de scară și realizarea unei mansarde, în care se vor amenaja 
săli de clasă și laboratoare moderne dotate cu mobilier și aparatură corespunzătoare. Din punct 
de vedere arhitectural, clădirea va avea o învelitoare din tablă prefalțuită și lucarne, pentru a 
asigura un iluminat natural corespunzător în sălile de clasă. De asemenea, se vor amenaja 
trotuare de gardă, alei pietonale și se vor amenaja spațiile verzi. 

 

 Rezultate 

 
1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al 
proiectului: 758 
 
Valoare la începutul implementării proiectului: 758 elevi, din care 359 fete, 399 baieti, 232 persoane  
aparținând categoriilor dezavantajate. 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului: păstrarea cel putin a numărului de elevi de la 
inceputul implementării proiectului, respectiv 758 elevi, din care 359 fete, 399 baieti, 232 persoane 
aparținând categoriilor dezavantajate. 
 
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: școala gimnazială (clasele I-VIII) 
Valoare la inceputul implementării proiectului: 1 
Valoare la sfârsitul implementării proiectului: 1 

 

 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  
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

mailto: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. 
 

 

http://www.mfe.gov.ro/
http://www.inforegio.ro/ro
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

