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”Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic ”Petru Musat” 
cod SMIS 126402 

Beneficiar: 

UAT Municipiul Suceava  

Obiectivele si Rezultate  

Municipiul Suceava implementeaza in cadrul Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa 
Prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4 „Investitiile 
in educatie, si  formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si 
invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, 
Obiectiv specific 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata 
fortei de munca, proiectul ”Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului 
Tehnic ”Petru Musat” cod SMIS 126402 

Obiectivul specific al axei prioritare este cresterea calitatii infrastructurii educationale 
relevante pentru piata fortei de munca. 

Obiectivul proiectului consta in cresterea gradului de participare la invatamantul profesional 
si tehnic si invatare pe tot parcursulul vietii, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea 
colegiului tehnic ”PETRU MUSAT” din Municipiul Suceava, judetul Suceava. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Imbunatatirea infrastructurii de invatamant a Colegiului tehnic "PETRU MUSAT" din 
Municipiul Suceava, pentru a face fata cerintelor privind normativele actuale privind 
conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spatiu de invatamant. Corpul de cladire al 
scolii va fi reabilitat pentru o mai buna utilizare a spatiilor. Sunt prevazute solutii pentru 
asigurarea confortului termic, respectiv termoizolarea integrala a corpului cladirii pe 
exterior. 

 
2. Cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei prin dotarea cu echipamente 
didactice, echipamente IT, modernizarea utilitatilor si crearea de facilitati speciale pentru 
persoanele cu dizabilitati, în vederea dobândirii de competente si învatare relevante pentru 
piata fortei de munca . 
În urma implementarii investitiei, va rezulta: 
-corpul de cladire existent va fi reabilitat din punct de vedere functional, modernizat din 
punct de vedere al instalatiilor si echipamentelor; 
-se vor executa lucrari privind siguranta în exploatare si siguranta la incendiu a cladirilor 
publice; 
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei bazat pe panouri fotovoltaice, 

Titlul proiectului: 
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ce va asigura în totalitate energia electrica si necesara pentru iluminat interior si exterior; 
- corpurile de iluminat vor fi cu preponderenta tip LED, cu surse de iluminat de tip 
economizor - se reduce consumul de energie electrica cu cel putin 50% fata de cel actual; 
-concomitent cu lucrarile interioare si exterioare de interventie asupra cladirii vizate de 
prezentul proiect, se vor reface amenajarile si retelele exterioare conexe cladirii, drumurile 
si aleile de incinta si spatiile verzi; 
- se va realiza dotarea salilor de clasa si a laboratoarelor. 
 

Data de semnare a contractului de finantare: 06.04.2020 

 

Perioada de implementare a proiectului:09.05.2018– 30.09.2022 

 

Valoare totala a contractului de finantare  este de 5.601.078,04 cu TVA, din care:  

    Valoarea totala eligibila: 5.357.438,10 lei   

- ajutor financiar nerambursabil din FEDR: 4.553.822,40 lei (85%);  

- ajutor financiar nerambursabil din bugetul național: 696.466,94 lei (13%);  

- contribuția beneficiarului la valoarea eligibila: 107.148,76 lei (2%). 

Valoarea neeligibila: 243.639,94 lei  

 

Manager de proiect și date de contact: 

Dan DURA  

Director executiv 

Directia Proiecte Europene, Turism, Cultura si 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/ 
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