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Reabilitarea structurii școlare Municipiul Reșița –  
Colegiul Tehnic  Reșița 

 
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița. 
 
Scopul proiectului este repreentat de 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 specificate se va realiza prin:  

Obiectivul Specific 1. -  Imbunatatirea calitatii infrastructurii Colegiului Tehnic Resita, prin efectuarea de lucrari de reabilitare, 
modernizare, inclusiv instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei in scopul reducerii consumurilor energetice din 
surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera. Obiectivul specific este fundamentat de faptul ca se optimizeaza 
activitatile prin cresterea nivelului de confort, siguranta si igiena si se vor crea conditii optime de educare si invatare la standarde 
comparabile cu cele impuse in Uniunea Europeana.  

Obiectivul Specific 2. - Dotarea cu aparatura tehnica la standarde cerute in momentul de fata pe piata muncii. Obiectivul specific 
este fundamentat de faptul ca este absolut necesara modernizarea infrastructurii educationale, poate genera un avantaj fata de 
liceele teoretice preferate in prezent de catre absolventii de gimnaziu, lucru care duce la cresterea competivitatii intre licee si la 
largirea ofertelor educationale pentru elevi.  

Obiectivul Specific 3. - Imbunatatirea serviciilor educationale oferite comunitatii prin intermediul Colegiului Tehnic Resita, prin 
dezvoltarea profesionala a elevilor, a formarii ca personalitate sociala si pregatirea pentru piata muncii. Obiectivul specific este 
fundamentat de necesitatea asigurarii confortului necesar derularii proceselor educationale si in conditii de siguranta.  
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Rezultatele proiectului: 
 
1. Reabilitarea  și modernizarea infrastructurii Colegiului Tehnic Resita, prin efectuarea de lucrari la clădiri și la spațiile exterioare 
pentru reducerea costurilor cu energia termica, prin îmbunătățirea clasei energetice a clădirilor, crearea unei infrastructuri 
școlare moderne, adecvată desfasurării procesului de învătamânt, asigurarea facilităților pentru orele de educație fizică -  prin 
sala de sport, renovată, functională, adecvată capacității unității de învățământ care deservește întreaga unitate școlară. 
 
2. Dotarea Colegiului Tehnic Resita asigurându-se astfel condițiile materiale desfășurării unui proces didactic de calitate, în 
conformitate cu cerințele actuale;  
 
3.  Îmbunătățirea serviciilor educaționale asigurând șansele de dezvoltare profesională a fiecărui elev, în vederea dobândirii unei 
calificări pentru care exista oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața muncii locală, județeana, regională,  
natională, precum si pentru continuarea invățării de-a lungul întregii vieti, in vederea adaptării la schimbările tehnologice 
specifice economiei bazata pe cunoaștere." 
 

Activități finanțate 
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 
Perioada de implementare a proiectului: 25.06.2018 – 31.07.2022. 
Data finalizării proiectului: 31.07.2022 
Cod MySMIS:  126353 
Proiect finanțat prin  REGIO – Programul Operațional Regional 2014 -2020. 
 
 

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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