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Anunț de presă privind lansarea proiectului 
Reabilitarea structurii școlare Municipiul Reșița – 

Colegiul Tehnic  Reșița 
 
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița. 
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevantă pentru piața muncii, în vederea 
îmbunătățirii disponibilității, calității și relevanței acesteia și a dotărilor pentru obținerea de performanțe și dobândirea de 
competențe, care să asigure resursele umane necesareunei dezvoltări durabile. 
Obiectivul specific al Prioritatii de Investitie 4.5 este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de 
muncă. 
Atingerea obiectivelor specifice se va realiza prin:  

Obiectivul Specific 1  - Îmbunătătirea calitatii infrastructurii Colegiului Tehnic Reșița, prin efectuarea de lucrari de 
reabilitare, modernizare, inclusiv instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei , în scopul reducerii consumurilor 
energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Obiectivul specific este fundamentat de faptul ca se vor 
optimiza activitățile prin creșterea nivelului de confort, sigurantă și igienă și se vor creea condiții optime de educare și învățare la 
standarde comparabile cu cele impuse in Uniunea Europeana. • 

Obiectivul Specific 2 -  Dotarea cu aparatură tehnică la standarde cerute în momentul de față pe piața muncii. Obiectivul 
specific este fundamentat de faptul că este absolut necesară modernizarea infrastructurii educaționale, poate genera un avantaj fată 
de liceele teoretice preferate în prezent de către absolvenții de gimnaziu, lucru care duce la creșterea competitivității între licee și la 
lărgirea ofertelor educaționale pentru elevi.  

Obiectivul Specific 3 - Imbunatatirea serviciilor educaționale oferite comunității prin intermediul Colegiului Tehnic Reșița, 
prin dezvoltarea profesională a elevilor, a formării ca personalitate socială și pregatirea pentru piața muncii. Obiectivul specific este 
fundamentat de necesitatea asigurării confortului necesar derulării proceselor educaționale și in condiții de siguranță. 
Proiect finanțat prin  REGIO – Programul Operațional Regional 2014 -2020. 
Valoarea totală a proiectului este de 13.157.382,27 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală de 5.758.617,25 lei 
(4.994.719,04 lei din FEDR si 763.898,21 lei din bugetul național). 
Locul de desfășurare al proiectului : Colegiul Tehnic, Reșița, ,  Bulevardul A.I. Cuza nr. 39,  județul Caraș-Severin, România. 
Data începerii proiectului: 30.09.2019 
Data finalizării proiectului: 31.07.2022 
Cod MySMIS:  126353 
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692/0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro,  sediu: Str. Piața       1 
Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, Reșița,  judeţul  Caraş-Severin. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: 
www.fonduri-ue.ro 

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
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