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Scurtă descriere a proiectului 

Reabilitare și dotare cu echipament 
didactic Liceul Tehnologic Retezat, Uricani - 

Atelier Școlar 
 
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAS URICANI  /  Cod SMIS: 121144 
 
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului il reprezinta creșterea gradului de participare la învățământul 
profesional și tehnic și reducerea abandonului școlar prin investiții în reabilitare și dotare cu echipamente 
didactice a atelierului școlar aferent Liceului Tehnologic Retezat.  
Obiectivele specifice ale proiectului: 

1.creșterea condițiilor de confort privind unitățile sanitare și termice ale clădirii prin construirea de spații 
sanitare și centrală termică  

2.reabilitarea interioară prin refacerea finisajelor la tavane și pereți, refacerea pardoselilor, înlocuirea 
întregii tâmplării interioare. 

3.reabilitarea exterioară prin termoizolarea cu vată minerală bazaltică, înlocuirea întregii tâmplării din 
lemn dezafectată cu tamplarie PVC cu geam termoizolant.  

4.schimbarea și înlocuirea acoperișului și a invelitorii atelierului școlar pentru adoptarea unui sistem 
eficient de colectare și dirijare a apelor meteorice. 

5. înlocuirea planșeu din lemn 
6.instalații electrice, sanitare și termice. 
7.instalare sisteme de supraveghere video 
8.creșterea condițiilor de reabilitare și modernizare a spațiilor conform propunerilor arhitecturale și 

structurale. 
9.consolidare structurală, conform expertizei tehnice. În momentul de față, în cadrul obiectivului 

analizat nu se respectă normele de calitate privind cerințele esențiale de siguranță în exploatare, siguranță la foc, 
igienă și sănătatea oamenilor, izolarea termică și economia de energie.  
Rezultatele proiectului: 

1.Numărul total de participanți la procesul educațional de infrastructură subiect al proiectului: 234 de 
elevi încadrați în nivelul de învățământ liceal și profesional, din care 124 femei și 110 bărbați. 
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2.Categoria infrastructurii subiect al proiectului: liceu tehnologic și scoală profesională  
3.Obținerea unor spații de invatamant moderne care să satisfacă nevoile elevilor din cadrul Liceului 

Tehnologic Retezat Uricani prin crearea unui atelier de turism în suprafață de 259mp și a unui atelier de tâmplărie 
în suprafață de 251 mp 

4.Numărul de participanți la procedeul educațional din categoria persoanelor cu dizabilități/persoane 
din categorii defavorizate: 16 copii. 
 
Data semnării contractului de finanțare: 23.03.2020 
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 23 Martie 2020 - 31 Mai 2022 
 
Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.211.877,44 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.730.095,82  lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 417.544,06  lei 
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 3.147.639,88 lei 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:  
www.fonduri-ue.ro 
www.inforegio.ro  
facebook.com/inforegio.ro 
 
Denumirea completă a programului este: Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020  
Denumirea scurtă este: Regio 2014-2020 
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