GUVERNUL ROMÂNIEI

MUNICIPIUL VULCAN

”Modernizarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Municipiul Vulcan” primeşte finanŃare prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013,
în cadrul axei prioritare 3 – “ImbunătăŃirea infrastructurii sociale”,
Domeniul de intervenŃie 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Beneficiar: MUNICIPIUL VULCAN
Valoarea totală a proiectului: 8.314.681,26lei , FinanŃare FEDR 5.705.219,39lei, Valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul naŃional 872.562,96lei şi TVA 1.600.520,26lei, ContribuŃie buget local
134.240,46lei, valoare neeligibilă 2.138,19lei.
Obiectivul general:
- îmbunătăŃirea calităŃii infrastructurii de educaŃie şi dotarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazu şi a Sălii
de Sport aferente din Municipiul Vulcan pentru asigurarea unui proces educaŃional la standarde
europene şi a creşterii participării populaŃiei şcolare la procesul educaŃional.
Obiective specifice:
- reabilitarea şi modernizarea colegiului şi a sălii de sport din punct de vedere al infrastructurii, termic
şi estetic, în funcŃie de necesităŃi
- dotarea cu echipamente IT şi specifice laboratoarelor, conform documentaŃiei tehnico-economice şi
realizarea conexiunii la Internet de mare viteză
- creşterea siguranŃei elevilor în incinta unităŃii de învăŃământ
- scăderea ratei de abandon şi absenteism şcolar în rândul elevilor şi reducerea ratei de analfabetism, în
special în rândul comunităŃilor defavorizate şi al rromilor
- creşterea nivelului de cunoştinŃe şi de cultură al absolvenŃilor la nivel de liceu şi al şcolii de meserii
- integrarea/reintegrarea în procesul educaŃional al elevilor care provin din grupuri vulnerabile (familii
cu venituri foarte reduse, copii ai căror părinŃi sunt disponibilizaŃi din industria minieră, copiii de
etnie rromă, copii cu dizabilităŃi)
- creşterea eficienŃei energetice a imobilului şi a sălii de sport aferente.
Grupuri Ńintă:
1. Beneficiarii direcŃi:
numărul de elevi care studiază în cadrul Grupului Şcolar Mihai Viteazu –1251,
Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara)
număr de locuri de muncă directe create pentru implementarea proiectului 135.

(conform

2. Beneficiarii indirecŃi:
părinŃii elevilor şi cadrele didactice şi personalul auxiliar grupului (76 de cadre didactice, personal
auxiliar- 10, TESA-10)
-

contribuabilii locali (persoane fizice – 10.600; şi juridice - 410), plătitori de impozite şi taxe locale
Colegiului Tehnic Mihai Viteazu este singurul din municipiu care oferă învăŃământ de tip liceal.

ActivităŃile proiectului:
1. - Demararea procedurii de achiziŃie publică pentru realizarea expertizei tehnice, a auditului energetic
şi elaborarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii.
2. Realizarea expertizelor tehnice, a auditului energetic şi elaborarea DocumentaŃiei de avizare a
lucrărilor de intervenŃii, emitere certificat urbanism. ObŃinere Aviz de la Ministerul EducaŃiei,

Cercetării şi Inovării.
3. Constituirea echipei de management/Completarea cererii de finanŃare şi a documentelor anexe/
aprobarea de către Consiliul Local a documentaŃiei faza DALI/ aprobarea cofinanŃării de către
Consiliul Local /depunere cerere de finanŃare cu anexe.
4. Evaluarea şi aprobarea cererii de finanŃare/ Perioada de rezervă/ documentaŃii tehnice
5. Semnarea contractului de finanŃare
6. AchiziŃii de servicii de audit
7 Demararea procedurii de achiziŃie publică în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru realizarea
obiectivului „MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC MIHAI VITEAZU DIN MUNICIPIUL VULCAN”
8. AchiziŃie de servicii pentru dirigenŃia de şantier
9. Executarea lucrărilor fizice pentru reabilitarea şi modernizarea colegiului tehnic. SituaŃii de plată
intermediare, procese verbale de recepŃie intermediară, situaŃie de plată la terminarea lucrărilor, proces
verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor.
10. AchiziŃie de produse pentru dotarea cu echipamente didactice (exclusiv IT)
11. AchiziŃie de produse pentru dotarea cu echipamente IT.
12. Furnizarea şi recepŃia produselor achiziŃionate menŃionate la punctele 10 şi 11.
13. Publicitate şi campanie de promovare
14. Întocmire raportări de progres pentru proiect, cereri de plată/rambursare.
Durata proiectului: perioada de implementare: 16 de luni de la data semnării contractului de Grant din care
perioada de realizare lucrări fizice 11 luni, planificare conform Grafic GANTT.
Rezultatele estimate ale proiectului şi impactul aşteptat:
Rezultatele sunt evidenŃiate pe două planuri:
- directe
- indirecte
Rezultatele directe (imediate) sunt:
- Activitate 1, activitate 2: expertiză tehnică, audit energetic şi DALI- 3 exemplare originale
- Activitate 4: PT, DDE, CS - 3 exemplare originale
- Activitate 3:1 echipă de management constituită
- Activitate 5: cerere de finanŃare cu anexe – 1 exemplar original şi 4 exemplare copii xerox
- Activitate 6, activitate 7, activitate 8, activitate 9: unitate de învăŃământ modernizată- 1 buc.
- suprafaŃă construită a imobilelor modernizate 1.922,20
- suprafaŃă din imobil termoizolată placată 6927.01 mp
- montare geamuri termoizolante 1.235 mp
- modernizare rampă de acces persoane cu dizabilităŃi – 4 rampe de acces
- suprafaŃă reabilitată acoperiş (termoizolaŃie) 714 mp
- panouri solare montate 76buc
- Activitate 10 şi 11 şi 12: 25 de laboratoare şi cabinete de studiu dotate
- Activitate 10 şi 12: sală de sport reabilitată şi dotată- 1 sală sport; dotări pentru laboratoare şi ateliere
de specialitate (exclusiv IT) şi sală de sport: 151
- Activitate 11şi 12: dotări-echipamente IT achiziŃionate: 45 buc. de calculatoare desktop, 45buc. de
monitoare aferente, 3 buc. imprimante, 26 buc. de laptop-uri, 26 buc. sisteme videoproiecŃie, 45 buc.
soft (pentru laboratorul de informatica şi 1 soft special de desen-proiectare (atelierul desen tehnic)total 145 corporale şi 46 necorporale
- furnizare internet de mare viteză: 1 contract încheiat
- Activitate 9: suprafaŃă teren de sport modernizat 968mp; reducere costuri energie cu 20,85%, prin
folosirea energiei verzi; 135 de locuri de muncă direct create ptr realizarea obiectivului de investiŃii
Activitate 13: 1 panou temporar, 1 panou permanent, 300 de autocolante, 2 anunŃuri ziar, la început şi
respectiv la final de proiect, 500 de pliante cu informaŃii despre proiect care vor fi distribuite în cadrul
colegiului, la punctul de informare publică în cadrul primăriei şi distribuite populaŃiei
- Activitate 14: 4 raportări intermediare şi o raportare finală.

Măsura în care proiectul cuprinde activităŃi privind protecŃia mediului şi dezvoltarea durabilă.
Dezvoltarea durabilă este analizată din 3 puncte de vedere:
Economic: realizarea investiŃiei aduce economii ulterioare bugetului local, în sensul scutirii de la plăŃile
anuale ale reparaŃiilor curente şi reducerea semnificativă a facturilor prin folosirea energiei verzi.
Social – minimizarea discrepanŃei dintre zonele dezvoltate ale regiunii şi zonele mai puŃin dezvoltate;
scoaterea comunităŃii din izolare, crearea de locuri de muncă şi cel mai important investiŃia în capitalul uman,
reducerea ratei de abandon şcolar.
Mediu – montare panouri solare, folosirea energiei verzi.
Echipa de implementare a proiectului: Ing. Nicolae Fara-Director executiv, DirecŃia tehnică-şef proiect; ec.
Monica Munteanu- Şef Birou Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; ec. Cristina Moise- Inspector AchiziŃii
Publice, ec. LuminiŃa Leonte – Director economic, responsabil contabilitate analitică proiect; jr. Rodica
Mariana Peter- Secretar – Responsabil juridic proiect, ing. Rodica Mihu- inspector Birou Proiecte cu
FinanŃare InternaŃională; jr. Eugen Nălboc- inspector AchiziŃii Publice, ing. Cristian Popa- inspector Birou
Proiecte cu FinanŃare InternaŃională, în colaborare cu întregul colectiv al Primăriei Vulcan.
Primar Municipiul Vulcan
Ing. Gheorghe Ile
Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 -2013 accesaŃi: www.adrvest.ro ,
www.inforegio.ro www.mdrap.ro www.gov.ro Pentru informaŃii detaliate despre celelalte programe
cofinanŃate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaŃi www.fonduri-ue.ro

“Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului OperaŃional Regional şi cofinanŃat de Uniunea
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.”
“ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziŃia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului
României.”

