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MODERNIZAREA UNIT ĂłILOR DE ÎNV ĂłĂMÂNT: Şcoala Generală nr. 1, 
Şcoala Generală nr. 3, Şcoala Generală nr. 4, Şcoala Generală nr. 5, Şcoala 

Generală nr. 6  DIN MUNICIPIUL VULCAN – finanŃat 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 profesional ă continuă” 

 
Beneficiar: MUNICIPIUL  VULCAN 
Valoarea totală a proiectului: 17.887.038,65lei , FinanŃare FEDR 12.027.900,74lei, Valoarea 
eligibilă nerambursabilă din bugetul naŃional 1.839.561,29lei şi TVA 3.363.311,81lei, ContribuŃie 
buget local 283.009,43lei, valoare neeligibilă 373.255,38lei. 
Obiectivul proiectului: îmbun ătăŃirea calităŃii infrastructurii de educa Ńie şi dotarea a 5 şcoli 
generale din Municipiul Vulcan pentru asigurarea unui proces educaŃional la standarde europene 
şi a creşterii particip ării popula Ńiei şcolare la procesul educaŃional.  
Obiective specifice:  
-reabilitarea şi modernizarea a 5 unităŃi de învăŃământ din punct de vedere al infrastructurii, 
termic şi estetic, conform documentaŃiei tehnice 
-creşterea calităŃii orelor de curs, în urma dotării şcolilor generale cu echipamente IT şi specifice 
laboratoarelor, conform documentaŃiei tehnico-economice şi realizarea conexiunii la Internet de 
mare viteză 
-creşterea siguranŃei elevilor în incinta unităŃilor de învăŃământ, după efectuarea  lucrărilor de 
reabilitare  
 -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 gimnazial 
-integrarea/reintegrarea în procesul educaŃional al elevilor care provin din grupuri vulnerabi le 
(familii cu venituri foarte reduse, copii ai căror părin Ńi sunt disponibilizaŃi din industria    
minieră, copiii de etnie rromă, copii cu dizabilităŃi) 
-creşterea eficienŃei energetice a imobilelor celor 5 unităŃi de învăŃământ. 
Grupuri Ńintă: 
Beneficiarii direcŃi: 

- numărul de elevi care studiază în cele 5 unităŃi de învăŃământ: 3.135 elevi,   
- număr de locuri de muncă directe create pentru implementarea proiectului: 333 de locuri 

de muncă. 
Beneficiarii indirecŃi:  
- părin Ńii elevilor şi cadrele didactice împreună cu personalul auxiliar grupului (194 de cadre 
didactice, personal auxiliar- 35) 

- contribuabilii locali (persoane fizice – 10.600;  şi juridice - 410), plătitori de impozite şi taxe 
locale 

Activit ăŃile proiectului: 
- AchiziŃie publică pentru elaborarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de interven Ńii 
- Elaborare documentaŃie/Certificat urbanism/ObŃinere avize 
- Constituirea echipei de management 
- Elaborare cerere de finanŃare 



- Aprobare cofinanŃare Consiliu Local 
- Demararea procedurii de achiziŃie publică pentru elaborarea documentaŃiei tehnice (DTAC, PT, 
CS, DE).  
- Evaluarea şi aprobarea cererii de finanŃare 
- Semnare contract de finanŃare 
- AchiziŃie publică pentru servicii de audit financiar 
- AchiziŃie publică în vederea atribuirii contractului de lucrări 
- AchiziŃie publică pentru servicii de dirigenŃie de şantier 
- Executarea lucrărilor fizice pentru reabilitarea şi modernizarea celor 5 unităŃi de învăŃământ  
- AchiziŃie publică de produse pentru dotarea cu echipamente didactice 
- AchiziŃie publică de produse pentru dotarea cu echipamente IT 
- Publicitate şi campanie de promovare a proiectului 
- Întocmire raport ări şi cereri de rambursare 
Durata proiectului: perioada de implementare: 22 de luni. 
Rezultatele estimate ale proiectului şi impactul aşteptat: 
Rezultatele directe (imediate) sunt: 

- expertiză tehnică, audit energetic şi DALI-  2 exemplare originale şi 3 copii xerox 
- PT, DTAC, CS, DE - 3 exemplare originale şi 3 copii xerox 
- 1 echipă de management constituită 
- cerere de finanŃare cu anexe – 2 exemplare originale şi 3 exemplare copii xerox    
- 5 unităŃi de învăŃământ modernizate  
- suprafaŃă construită a imobilelor modernizate 3.520,04mp 
- suprafaŃă termoizolată placată 12.001,61mp 
- montare geamuri termoizolante 442mp 
- modernizare rampă de acces persoane cu dizabilităŃi – 2 rampe de acces 
- suprafaŃă reabilitată acoperiş 4.385,41mp 
- panouri solare montate 126 buc 
- 89 de laboratoare şi cabinete de studiu dotate 
- săli de sport reabilitate şi dotate: 5buc 
- echipamente IT achiziŃionate: 111 buc. de calculatoare desktop, 111 buc. de monitoare 

aferente, 10 buc. imprimante, laptop-uri cu sisteme de videoproiecŃie 19 buc., 139 soft-uri 
aferente fiecărui calculator 

- dotări pentru laboratoare şi cabinete de fizică, chimie, biologie, matematică, istorie, 
geografie, sală de sport: 2.755buc. 

- furnizare internet de mare viteză: 1 contract încheiat 
     - suprafaŃă- teren de sport modernizat 4.793,56mp 

- reducere costuri energie cu 519.032kwh/an prin folosirea energiei verzi 
- 333 de locuri de muncă direct create ptr  realizarea obiectivului de investiŃii  

Rezultate indirecte (induse): 
- creşterea numărului de elevi anual cu 1%/an în următorii 5 ani implementării proiectului, 

adică cu 5% (prin creşterea accesului grupurilor dezavantajate) 
- creşterea anuală cu 5% a numărului de elevi care se înscriu la cursurile liceale şi la şcolile 

de artă şi meserii din municipiul Vulcan şi din oraşele învecinate, Petroşani şi Lupeni. 



Măsura în care proiectul cuprinde activităŃi privind protec Ńia 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, ec. Monica Munteanu; ec. Cristina 
Moise; ing. Gheorghe Ivan; ing. Rodica Mihu; jr. Eugen Nălboc, 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   sau www.mdrt.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.” 

 
 







 
 
 
 
 
 
 
 


