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Lansare proiect ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic
"Nicolaus Olahus” în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management,
Agenția de Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional
Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Oraştie în calitate de Beneﬁciar, au
semnat Contractul de ﬁnanțare nerambursabilă nr. 3292/16.10.2018, Cod SMIS 122221, pentru proiectul
”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic "Nicolaus Olahus” în Municipiul Orăștie,
județul Hunedoara”. Proiectul este ﬁnanțat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020
prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi
tehnic şi învăţare pe tot parcursulul vieţii, prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea liceului tehnologic
”NICOLAUS OLAHUS” din Municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara.
Obiectivul specific constă în reabilitarea corpului de clădire existent din punct de vedere funcțional,
modernizat din punct de vedere al instalațiilor și echipamentelor. Se vor efectua operaţiuni de restaurare
ale elementelor decorative ale faţadelor, ale soclului şi ale tâmplăriei ; instalaţii electrice; instalaţii termice;
instalaţii sanitare; instalaţii de detecţie, semnalizare şi alarmare la incendiu; instalatie date-voce-catv;
amenajări exterioare; dotarea sălilor de clasă şi a laboratoarelor; amenajarea unui teren de sport multifuncţional în aer liber, în spaţiul destinat activităţii sportive din incinta amplasamentului, cu dimensiuni
maxime de 34,00x18,00 m.
Valoarea totală a proiectului: 6.573.918,18 lei, din care ﬁnanțarea nerambursabilă 6.343.220,31 lei
Data începerii proiectului: 16.10.2018
Data finalizării proiectului: 30.09.2021
COD SMIS: 122221
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