
POR 2007-2013, AP 3, DMI 3.4 

PROIECT “REABILITARE CAMPUS 
ŞCOLAR LA GRUP ŞCOLAR 
FORESTIER SIGHETU MARMAŢIEI” 



BENEFICAR 

 
Parteneriatul dintre  

UAT Sighetu Marmaţiei  
şi  

Liceul Tehnologic Forestier Sighetu 
Marmaţiei  



 Numărul contractului de finanţare: 
5027   

 
 Cod SMIS 53720 
 
 Data finalizării: 31.12. 2015  
 
 Manager proiect: ec. Maria Iura 



Valoare totală a 
proiectului 

Valoare eligibilă (lei) 

Total eligibil 

Din care: 

FEDR Buget naţional 
Contribuţie 

beneficiar 

19.614.902,54 18.319.113,26 15.571.246,27 2.381.484,72 1.662.171,55 



OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Obiectivul general susţine îmbunătăţirea 
calităţii infrastructurii de educaţie, prin 
„Reabilitare campus Şcolar la Grup 
Şcolar Forestier Sighetu Marmaţiei” 
pentru asigurarea unui proces 
educaţional la standarde europene şi a 
creşterii participării populaţiei şcolare şi a 
adulţilor la procesul educaţional. 



 Obiectivul specific: obţinerea unei unităţi 
de învăţământ la nivel european, din 
punct de vedere al spaţiilor realizate, 
precum şi al amenajărilor interioare şi 
exterioare.  



OBIECTE DE INVESTIŢII 

Obiect 1 – Liceu+extindere: consolidarea rezistentei 
cladirii, inlocuire tamplarie cu tamplarie PVC si 
geam termopan; inlocuirea instalatiilor electrice; 
montarea paratrasnetelor, montarea jgheaburilor si 
burlanelor la acoperis; refacerea instalatiilor 
sanitare si termice; extindere cladire cu un corp nou 
cu spatii multifunctionale. 

 
Obiect 2 – Cămin: consolidarea structurii de 

rezistenta a cladirii, reabilitarea fatadei, inlocuirea 
tamplariei exterioare si interioare, reparatii 
sarpanta, platforme si terase finisate si confectii 
metalice balustrade, reabilitarea peretilor interiori, 
refacerea instalatiilor sanitare si termice. 



OBIECTE DE INVESTIŢII 

 
Obiect 3 – Cantina: reabilitare fatada, tamplarie 

exterioara, reparatii sarpanta, reparatii platforme 
si terase, inlocuire finisaje pardoseli, reabilitarea 
finisajelor peretilor interiori. 

Obiect 4 – Atelier şcoala: refacerea instalatiei 
electrice, inlocuirea tamplariei, reparatii 
interioare, grupuri sanitare. 

Obiect 5 – Garsoniere profesori: cladire nou 
proiectata, proiect tip adaptat. 

 



OBIECTE DE INVESTIŢII 

Obiect 6 – Sala de sport: cladire nou 
proiectata, proiect tip, adaptat. 

Obiect 7 – Teren de sport: lucrari de 
constructii si instalatii. 

Obiect 8 – Rezerva de apă şi PSI: lucrari de 
constructii, instalatii pompare. 

Obiect 9 – Retele exterioare: retele de 
alimentare cu apa, retele de canalizare, 
canalizare pluviala, instalatii electrice curenti 
tari, retele hidranti. 



OBIECTE DE INVESTIŢII 

 
Obiect 10 – Centrala termică. 
 
Obiect 11 – Amenajare pentru protecţia 

mediului. 
 
Obiect 12 – Sistematizare verticală şi 

împrejmuire. 



FOTOGRAFII 

înainte şi după investiţie 















 


