
 
 
 
 
 
 
 

INFORMARE PROIECT 

 Titlul proiectului 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează proiectul cu titlul 

„Lucrări de eficientizare energetică și consolidare la Școala Gimnazială nr. 7, corp B” cod SMIS 155154, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apel de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 
REGIUNI, Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 
mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1 - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 
(DLRC) 

 Beneficiar 

 

Municipiul Târgu Mureș, conform Contract de finanțare nr. 7934/15.09.2022  

 Perioada de implementare 

 
              Dată începere proiect: 01.04.2018 

Dată finalizare proiect: 31.12.2023 

 Valoare proiect 

 
Valoarea totală a proiectului este de 1.660.560,24 lei, din care: 

➢ 1.425.449,83 lei valoare totală eligibilă, din care: 

• 1.354.177,34 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR, reprezentând 95% din cheltuielile 

eligibile ale proiectului; 

• 42.763,66 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat, reprezentând 3% din cheltuielile 

eligibile ale proiectului; 

• 28.508,83 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile 

ale proiectului; 

• 235.110,41 lei valoare neeligibilă inclusiv TVA, aferentă cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului. 

Valoare nerambursabilă maxim acordată prin prezentul proiect este de  1.396.941,00 lei. 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de educație în 
învățământul școlar și asigurarea unor condiții optime pentru îmbunătățirea procesului educațional. 

Lucrările de intervenție propuse la Școala Gimnazială nr. 7 , corp B prin prezentul proiect sunt: 
- Se va schimba învelitoarea și șarpanta existentă. Se vor înlocui integral elementele șarpantei 

actuale; 
- Se realizează izolarea termică a planșeului din beton de peste etajul 1; 
- Refacerea trotuarelor perimetrale de protecție, conform normelor in vigoare; 
- Izolarea termică a părții opace a fațadelor cu termosistem din vată minerală bazaltică. Peste vata 

bazaltică se aplică armatură din plasă și tencuială decorativa; 
- Tâmplăriile exterioare la ferestre se vor înlocui cu tâmplării cu profile din PVC, cu foi de geam 

(tripan) cu coeficient de izolare termică 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Creșterea participării populației școlare la procesul educațional datorită îmbunătățirii condițiilor de 
desfășurare a procesului educațional 
2. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație prin reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale nr. 7, corp 
B 
 

 Rezultate 

• Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au  implementat strategii integrate de dezvoltare locală 
- Valoare la începutul implementării proiectului: 105.486 persoane 
- Valoare la finalul implementării proiectului: 105.486 persoane 
• Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane 
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0  mp 
- Valoare la finalul implementării proiectului: 697,00 mp 
 

 Date de contact 

 
UAT Municipiul Târgu Mureș 
Manager proiect: Darabont Tamas 
Șef serviciu Direcția Școli 
Date de contact: Tel. 0265.268.330- int. 223, Fax-  0365.882.028  
E-mail: primaria@tirgumures.ro; marketing@tirgumures.ro;  
 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,  
vă invităm să vizitaţi: 

http://www.mfe.gov.ro/ro 
http://www.inforegio.ro 

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro 
 

 
 
 
 

 
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 

 
Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat 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. 
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