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 Titlul proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și 
modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Cod SMIS 127992 

Beneficiar: 

UAT Municipiul Suceava  

Scopul proiectului: 

Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot 
parcursul vieții, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic de Industrie 
Alimentară din Municipiul Suceava, județul Suceava.  

Obiective și activități 

 
Proiectul este în concordanță cu Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în 
formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. 

Obiectivul Specific al axei prioritare este creșterea calității infrastructurii educaționale 
relevante pentru piața forței de munca, oferind ocupanților condiții de confort ridicat și 
spațiu generos pentru desfășurarea activităților școlare. 

Intervențiile asupra funcțiunilor constau în reabilitarea din punct de vedere funcțional și 
modernizarea din punct de vedere al instalațiilor și echipamentelor, necesară pentru a adapta 
construcția existentă la nevoile actuale de desfășurare a actului educațional. Prin intermediul 
acestui proiect vor fi sprijinite activități pentru îmbunătățirea Infrastructurii educaționale, 
infrastructura care este esențială pentru educație, pentru construirea de abilități sociale și a 
capacității de integrare sociale. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

 
1. Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ a Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară din Municipiul Suceava. Pentru a face față cerințelor privind normativele 
actuale privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spațiu de învățământ, 
corpul de clădire al școlii (Microfabrica) va fi consolidat, reabilitat și modernizat 
pentru o mai buna utilizare a spațiilor.  
Sunt prevăzute soluții pentru asigurarea confortului termic, respectiv termoizolarea 
integrală a corpului clădirii pe exterior. 

 

INFORMARE PROIECT 

http://www.primariasv.ro/
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2. Creșterea accesului, calității și a atractivității educației prin dotarea cu mobilier, 
echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităților și crearea de 
facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități, în vederea dobândirii de 
competențe și învățare relevante pentru piața forței de muncă. 
 

3. Modernizarea infrastructurii educaționale esențială pentru educația relevantă pentru  
forța de muncă, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare 
socială, ceea ce va conduce la creșterea accesului, calității și a atractivității 
educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație 
și la asigurarea forței de muncă în domenii relevante de dezvoltare specifice Regiunii 
Nord- Est.  

 

Data semnării contractului de finanțare: 09.02.2021 

 

Perioada de implementare: 01.07.2018 – 31.05.2023 

 

Valoarea totală a contractului  de finanțare este de 5.269.628,11 lei cu TVA, din care: 

    Valoarea totală eligibilă 5.110.756,36 lei: 

- ajutor financiar nerambursabil din FEDR: 4.344.142,91 lei (85%);  

- ajutor financiar nerambursabil din bugetul național: 664.398,32 lei (13%);  

- cheltuieli cofinanțare a beneficiarului la cheltuielile eligibile: 102.215,13 lei (2%); 

Valoarea neeligibilă: 158.871,75 lei. 

 

Date de contact: 

Dan DURA  

Director executiv 

Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport   

Tel: 0230/212.696 int. 117 

Fax: 0230/520.593 

Email: dandura@primariasv.ro  

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați: 

http://www.fonduri-ue.ro/ 

http://www.inforegio.ro/ro/ 

https://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro/ 

http://www.primariasv.ro/
mailto:dandura@primariasv.ro
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/ro/
https://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro/

