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Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie 

îmbunătătirea calitătii procesului de învătământ,  

eficientizarea modalitătii de organizare a actului 

educational si  cresterea gradului de implicare a populatiei 

scolare prin crearea de conditii optime în cadrul Colegiului 

Economic al Banatului Montan. 

Obiectivele specifice, care trebuiesc realizate pentru 

îndeplinirea obiectivului general, sunt: 

-Extinderea scolii printr-un corp de clădire care să 

comunice functional cu clădirea existentă, cu încă zece săli 

de clasă (cursuri) si o sală de conferinte; 

-Reabilitarea corpului de scoală existent; 

-Dotarea corespunzătoare, cu echipamente de specialitate, 

a unitătii de învătământ. 
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Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă  

Grupurile ţintă vizate de rezultatele proiectului şi care vor beneficia 

în mod direct şi indirect de pe urma implementării acestuia sunt:  

-1200 de elevi 

- 83 cadre didactice; 

- comunitatea în ansamblu   

Cei 1200 de elevi si 83 de profesori care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul  Colegiului Economic al Banatului Montan vor beneficia in mod 

direct de reabilitarea si extinderea infrastructurii educationale, 

investitiile contribuind semnificativ la realizarea obiectivelor legate 

de asigurarea calităţii şi accesului la educaţie, determinând 

asigurarea necesarului de săli de clasă pentru elevii care învaţă în 

cadrul Colegiului şi sporirea calităţii actului educaţional în cadrul 

Colegiului Economic prin încadrarea acestuia în parametrii programei 

de învăţamânt. 

Comunitatea în ansamblu va beneficia în mod indirect de realizarea 

proiectului, datorită existenţei în cadrul comunităţii a unui spaţiu 

educaţional conform cu standardele europene, un proces de 

învăţământ calitativ superior, adaptat la cerinţele societăţii. 
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Activităţile proiectului 

Activitatea I. Pregatirea documentaţiei de licitaţie, lansarea licitatiei si 

contractarea pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi întocmirea 

proiectului tehnic 

Activitatea II. Constituirea echipei de proiect şi contractarea 

managementului de proiect 

Activitatea III. Pregătirea documentaţiei de licitaţie, lansarea licitatiei si 

contractarea executiei lucrarilor 

Activitatea IV. Extinderea spaţiului de studiu 

Activitatea V. Lucrări de reabilitare a cladirii  ,, Colegiului Economic al 

Banatului Montan” 

Activitatea VI. Recepţia lucrărilor 

Activitatea VII. Dotarea corespunzătoare a unităţii de învăţământ 

Activitatea VIII. Activităţi de informare şi promovare 

Activitatea IX. Auditul proiectului 
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Rezultate anticipate  

Activitatea I. Pregatirea documentaţiei de licitaţie, lansarea licitatiei si 

contractarea pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi întocmirea 

proiectului tehnic, rezultate preconizate: 

-  dosar  de licitaţii întocmit; 

-  procedură de licitatie finalizată; 

-  firma care indeplineste conditiile solicitate in caietul de sarcini 

desemnată; 

-  studiu de fezabilitate întocmit; 

-  proiect tehnic realizat; 

Activitatea II. Constituirea echipei de proiect, rezultate preconizate: 

-  două persoane desemnate din partea Primăriei Municipiului Reşiţa caer 

vor lua parte la activităţile de implementare; 

-  timpul de lucru dedicat implementarii activitatilor proiectului clar 

cuantificat in raport cu timpul de lucru efectiv, pentru fiecare membru al 

echipei de proiect; 

-  rolul şi  atribuţiile avute de fiecare membru in parte clar delimitate; 

-  set de reguli referitoare la modalitatile de comunicare intre membrii 

echipei de proiect bine stabilit; 

-  proiect demarat in conditii optime; 
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Rezultate anticipate  

Activitatea III. Pregătirea documentaţiei de licitaţie, lansarea licitatiei si 

contractarea executiei lucrarilor, rezultate preconizate: 

-  dosar de licitatii intocmit; 

-  procedură de licitatie finalizată; 

-  firma care indeplineste conditiile solicitate in caietul de sarcini desemnată; 

Activitatea IV. Extinderea spaţiului de studiu, rezultate preconizate: 

-  pereţi despărţitori demolati pentru a corespunde solicitării din tema de 

proiectare; 

-  copertina din dreptul intrării demolata; 

-  structura  corpului de legătură realizata; 

-  parapetul panoului în dreptul corpului de legătură, la etajul I al imobilului, 

demolat; 

-  fundaţiile învecinate ale Corpului de extindere  realizate la cota fundaţiilor 

existente; 

-  10 sali de curs, cabinete de specialitate,  sala polivalenta profesorala, 

grupuri sanitare, ascensor pentru persoane construite,  repartizate pe nivele: 

                  - parter: scara in doua rampe, lift;  

                  - nivelul I: sala profesrala, scara de acces, grupuri sanitare; 

                  - nivelul II, III, IV: 10 sali de clasa, cabinete de specialitate;  
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Rezultate anticipate  

Activitatea V. Lucrari de reabilitare a cladirii  ,, Colegiului Economic 

al Banatului Montan”, rezultate preconizate: 

• elementele de lemn ignifugate; 

• sistemul de termoizolaţie refacut; 

• invelitoare formata din tigle normale inlocuita cu o învelitoare din 

materiale corespunzătoare; 

• jgheaburile şi  burlanele revizuite; 

•ridicarea nivelului estetic al cladirii; 

• finisajele refacute  cu materiale trainice si estetice;  

• pereţii exteriori temeinic curatati; 

• peretii si  tavanele finisate prin refacerea gleturilor şi finisajelor cu 

materiale trainice; 

•pardoseli noi realizate,  potrivit destinaţiei lor; 

•instalatiile electrice, sanitare si de incalzire refacute integral; 

Activitatea VI – Recepţia lucrărilor 

corp existent reabilitat – recepţie realizată 

spaţii de studiu extinse – recepţie realizată  
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Rezultate anticipate  

Activitatea VII - Dotarea corespunzătoare a unităţii de învăţământ, 

rezultate preconizate: 
Nr. Crt. Denumire produs Cantitate / bucăţi 

1 Table digitale uz şcolar 32 achiziţionate 

2 PC aplicaţii contabile & BD 1 achiziţionat 

3 Cabinet IT complet (25st+1server) 26 achiziţionat şi instalat 

Dotări sala profesorală/conferinţe   

4 Notebook / arii curriculare de studiu 10 achiziţionat şi instalat 

5 Tableta grafica wireless  1 achiziţionat şi instalat 

6 Laborator fonetic - 25 elevi 1 achiziţionat şi instalat 

7 Videoproiector Wireless  1 achiziţionat şi instalat 

8 Suport de tavan pentru videoproiector 1 achiziţionat şi instalat 

9 Ecran de proiectie electric+accesorii 1 achiziţionat şi instalat 

10 Printer color cerneală solidă 1 achiziţionat şi instalat 

11 Ghilotina PC300-02, Sword Cutter A3 1 achiziţionat şi instalat 

12 Aparat plastifiat 1 achiziţionat şi instalat 

13 Aparat de spiralat  1 achiziţionat şi instalat 

14 Echipament de gestiune complet 1 achiziţionat şi instalat 

15 Cititor cod de bare 1 achiziţionat şi instalat 

16 Sistem mobil de marcaj 1 achiziţionat şi instalat 
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Rezultate anticipate  

 
Activitatea VIII. Activitati de informare si promovare, 

rezultate preconizate: 

•2 anunturi publicate în mass-media locală; 

•rubrica pe site-ul instituţiei, dedicată proiectului aflat în 

derulare, creata si actualizarea periodica a acesteia; 

•2 intalniri organizate; 

•2000 de pliante realizate şi distribuite; 

•informaţii referitoare la proiect şi evidenţierea impactului 

acestuia diseminate; 

•2 panouri de identitate vizuală realizate şi amplasate. 

Activitatea IX – Auditul proiectului, rezultate preconizate: 

1 contract de audit semnat; 

1 raport de audit realizat. 
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NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei) 

I Valoarea totală a proiectului, d.c.: 10764405,39 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 111.312,00 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 8937688,00  

c. TVA 1715405,39 

II Contribuţia proprie în proiect, 

d.c.: 

290065,76 

a. Contribuţia solicitantului la 

cheltuielile eligibile 

178753,76 

b. Contribuţia solicitantului la 

cheltuielile neeligibile 

111312,00 

c. Autofinanţarea proiectului* 0 

III TVA  1715405,39 

IV ASISTENTĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

8758934,24 

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI  
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în 

mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 


