
STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI     septembrie 2021 

„ REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 

EDUCATIONALE PENTRU CORP CLADIRE C1 AL COLEGIULUI AGRICOL DIMITRIE 

CANTEMIR” SMIS 122165 

 

  Unitatea Administrativ Teritorială, în calitate de beneficiar, implementează de la 03.12.2020 și 

pana la 30.09.2023 proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ cod SMIS 122165. 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 10 -Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în 

educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 

Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Valoare totală a contractului de finanțare este de 8.003.076,19 lei (inclusTVA), 

OBIECTIV GENERAL: Îmbunatățirea calității infrastructurii de educație din MUNICIPIUL 

HUȘI, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării 

populației școlare la procesul educațional prin reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale pentru corp clădirea C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

1. Reabilitarea, modernizarea corpului de clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir, 

regândirea funcțiunilor pentru desfășurarea activităților specifice conform normativelor în vigoare, 

recompartimentarea și reorganizarea interioară, modernizarea și refacerea finisajelor în funcție de 

cerintele și necesitățile beneficiarului, utilizarea de soluții moderne și materiale de calitate pentru 

rezolvarea degradărilor nestructurale și structurale, rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea 

la incendiu conform prevederilor legale în vigoare. 

2. Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități. 

3. Echiparea infrastructurii educaționale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie 

Cantemir. 

REZULTATE: 

1. Rezultat așteptat - Corp de cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir, reabilitat și 

modernizat în conformitate cu cerințele din documentația tehnică. 

2. Rezultat așteptat - Crearea de facilități /adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 

accesul persoanelor cu dizabilități. 

3. Rezultat așteptat - Echiparea infrastructurii educaționale pentru corp clădire C1 al Colegiului 

Agricol Dimitrie Cantemir. 

4. Rezultat așteptat - Număr total de participanți la procesul educațional în unitatea de 

insfrastructură: 402 participanți, din care 198 fete și 204 băieți 

5. Rezultat așteptat - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: liceu tehnologic, școala 

profesională) 

Stadiul activităților prevăzute în proiect (grad de realizare) 

 



 

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de 

realizare 

Observatii 

Monitorizare a contractelor de achiziție 

încheiate și management de proiect 

  26,47 %   -în derulare 

Pregătirea documentațiilor de atribuire a 

contractelor de achiziție, precum și încheierea 

contractelor cu operatorii economici 

   66  % 

 

 -în derulare 
 

Activitatea de pregătire a PT  -în derulare 

Proiect tehnic și detalii de execuție, 

documentații pentru obtinere avize, 

autorizație de construire, aviz ISU, 

asistență tehnică la execuția 

lucrărilor 

S-a atribuit contractul pentru: 

elaborare PT și detalii de execuție 

(inclusiv DTAC și documentații 

pentru avize), documentații obținere 

aviz ISU, asistență tehnică 

proiectant. Serviciile de proiectare 

sunt în curs de execuție. 

Prestarea serviciilor de asistență tehnică 

 

Obținerea autorizației de construire 

 

Realizarea investiției de bază 
0 se estimează demararea procedurii 

de achiziție în decembrie 2021 

Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 
0 se estimează demararea procedurii 

de achiziție în decembrie 2021 

Raportarea progresului în implementarea 

proiectului, conform prevederilor contractului 

de finanțare 

 26,47 % -în derulare 

Informare și publicitate  40 %  -în derulare 

Audit financiar 0 -în derulare 


