
 

  
 

SCURTĂ DESCRIERE PROIECT 
 „Imbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Național I.C. 

Brătianu prin construcția unui corp nou de clădire pentru învățământul 
liceal – filiera tehnologică”, cod SMIS 124992 

 
 

Data: IANUARIE, 2022 
 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 
Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Hațeg, în calitate de Beneficiar 
au semnat, în data de 16.04.2021, Contractul de finanțare pentru implementarea proiectului 
„Imbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Național I.C. Brătianu prin construcția 
unui corp nou de clădire pentru învățământul liceal – filiera tehnologică”, cod SMIS 124992. 

 
Scopul/ Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea și dezvoltarea 

programului naţional de ameliorare a capacităţilor de învăţământ în acest sens și 
îmbunătățirea condiţiilor de studiu ale elevilor. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

x Creșterea calității condiţiilor de studiu; 
x Creșterea nivelului socio-economic al oraşului Haţeg, stimulând menținerea populației 

tinere în oraş; 
x Dezvoltarea locală a oraşului Haţeg. 

 
Rezultate așteptate: 

x Cresterea gradului de cuprindere în învățământul profesional si tehnic; 
x Cresterea capacitatii infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învăţământ 

profesional şi tehnic cu un numar de 350 de locuri. 
 

     Data de incepere a proiectului: 16.04.2021. 
 

  Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, repectiv între data 01.02.2018 
și data de 04.12.2023. 
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Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 7.771.522,70 lei, din care 

7.519.297,65 lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile, asigurată prin REGIO – 
Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Imbunătățirea 
infrastructurii educaționale.  Valoarea finanțării nerambursabile este compusă din Valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR de 6.521.839,81 lei și Valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național 997.457,84 lei. 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. 
 
 

Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul Hațeg. 
Reprezentant legal: PUȘCAȘ ADRIAN EMILIAN - Primarul Orașului Hațeg. 
Adresa: Piața Unirii, nr. 6, cod poștal 335500, tel. 0254 770 273. 
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