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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL CODLEA 

 
Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale  
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; 
Operaţiunea 10.1B: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 124749 

Titlul: MANSARDARE (EXTINDERE PE VERTICALA) SCOALA GIMNAZIALA NR.2 

Solicitant – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Codlea 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Brașov, Codlea, Str. Nuferilor nr.13 
 

Durata de implementare: 66 luni, respectiv între data 01.07.2017 și data 31.12.2022, aceasta cuprinzând, dacă este 
cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivele generale și specifice ale proiectului sunt reprezentate de mansardarea (extinderea pe verticală) a clădirii 
- Școala Gimnazială Nr.2,  în vederea creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii ș i la nivelul 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
➢ Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 542 de persoane (238 fete și 304 băieți). 
➢ Infrastructura educațională pentru învățământul general obligatoriu (scoli I - VIII, inclusiv clasa pregătitoare) - 1 

 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
➢ 542 de participanți (elevi) la procesul educațional, care utilizează obiectivul de investiț ii. 
➢ Profesorii. Rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv si asupra profesorilor, datorită faptului că va 

crea premisele ca aceștia să își îmbunătățească nivelul de predare, susținând astfel predarea inovativă, 
crescând calitatea gradului de calificare și formare a elevilor. 

➢ Autoritatea locală. Prin dezvoltarea infrastructurii educaționale 
 

Descrierea investiției: 
➢ consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
➢ anveloparea clădirii conform propunerilor din auditul energetic; 
➢ înlocuirea ușilor de clasa conform legislației ISU anume cu deschidere la 180 în loc de 90; 
➢ prelungirea instalațiilor pt. toate specialitățile la etaj; 
➢ refacerea instalațiilor la etajele 1 ș i 2 din grupurile sanitare dezafectate pt. obținerea de clase suplimentare; 
➢ refacerea grupurilor sanitare la etajele 1 și 2; 
➢ refacerea finisajelor la interior și exterior; 
➢ execuția unei case a liftului pentru accesul persoanelor cu dizabilități motorii ,cu legătura la fiecare nivel; 
➢ etajarea clădirii; 
➢ lucrările menționate sunt strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate 

http://www.adrcentru.ro/
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Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

4.058.239,15 4.058.239,15 3.449.503,29 527.571,06 81.164,80 0,00 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 3.977.074,35 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 855.045,76 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul 
solicitantului). 
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