
  

 

Titlul Proiectului: “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului 
Tehnic „Transilvania” din Municipiul Deva” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Cod SMIS: 120477 

Nr. de înregistrare contract: 26766 / 21 NOI 2018 

Dată începere: 22 NOI 2019 

Valoarea totală proiect: 6,322,896.61 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

2.1 Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Creșterea calității infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Transilvania pentru asigurarea unei 
oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate, corelată cu piața forței de muncă, care să 
asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile - echilibrată teritorial în 
Regiunea Vest.  

Obiectivul general al proiectului se înscrie în obiectivul general al Axei prioritare 4 Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.4 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 4.5 Creșterea calității 
infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.  

Proiectul contribuie și la realizarea obiectivului Programului Operațional Regional: sprijinirea unei 
dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit 
nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de 
creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile 
României locuri atractive pentru investiții. Proiectul se încadrează și în direcțiile de dezvoltare a 
Regiunii Vest, a Județului Hunedoara și se află pe lista proiectelor cuprinse în Strategia Integrată 
pentru Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Deva 2014-2023, aprobată prin HCL nr. 275/2017, la 
poziția P214. 

Obiectivul specific al proiectului: 

- reabilitarea, modernizarea infrastructurii și dotarea cu echipamente didactice specifice a Colegiului 
Tehnic Transilvania.  
Atingerea obiectivului specific al proiectului se va realiza prin:  

- reabilitarea și modernizarea spațiilor destinate procesului educațional, precum și dotarea acestora 
cu echipamente didactice specifice învățământului profesional și tehnic;  

- crearea unei infrastructuri școlare moderne, adecvată desfășurării procesului de învățământ, 
asigurându-se astfel condițiile materiale desfășurării unui proces didactic de calitate, în conformitate 
cu cerințele actuale;  

- îmbunătățirea calității actului educațional corespunzător cerințelor psihopedagogice și asigurarea 
accesibilității tuturor elevilor la procesul de învățământ;  

- asigurarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației 
școlare în învățământul profesional și tehnic. 



  

 

2.2 Rezultate 

- prin implementarea proiectului se vor atinge urmatoarele rezultate: o unitate de învățământ 
reabilitata; un număr de 657 participanți la procesul educațional (din care 163 fete și 512 băieți), 
care vor beneficia de infrastructura educațională reabilitată și modernizată. 

 

 


