
           Anexa  nr. 1 
             

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 
EDUCAŢIONALE A COLEGIULUI NAŢIONAL C.D.LOGA TIMIŞOARA”– Documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. ISE PERFORMER CONSULT S.R.L., în 
cadrul  contractului de prestare de servicii nr. 112/21.08.2009 

  
 AMPLASAMENT: str. CD LOGA nr.37, Timişoara 
 
 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (TVA inclus)             =  11.261,519 mii lei / 2.617,497 mii euro        
  
 VALOAREA TOTALA A INVESTIŢIEI (TVA inclus)      = 11.198,771 mii lei / 2.602,912 mii euro 

         
C+M (TVA inclus)                                  =   9.009,252 mii lei / 2.094,006 mii euro 
 
1 euro= 4,3024 lei 
 
DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI: 27 luni 
 
DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR: 24 luni 

 
DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI EXISTENTE:    

• Regimul de înălţime:                  D+P+2E 
• Suprafaţa teren:             6.473 mp 
• Suprafaţa desfăşurată:   7.280,75mp 
 
 

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:    
- consolidarea structurii de rezistenţă 
- refacerea învelitorii acoperişului 
- înlăturarea igrasiei subsolului  
- înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare 
- refacerea finisajelor clădirii 
- refacerea sistematizării exterioare, teren de sport 
- refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice, voce/date 
-dotarea spaţiilor educaţionale cu echipamente didactice moderne, specifice pentru buna desfăşurare a 
diferitelor materii care necesita un tip anume de echipamente şi dotări. 

Suprafaţa desfăşurata reabilitată şi modernizată: Sd =7.280,75mp 
  

SURSE DE FINANŢARE:  
- Finanţare nerambursabilă (FEDR + Bugetul de stat) prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013,  Axa 
prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă – în proporţie de 98 % din valoarea eligibilă a proiectului 
-  Finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara – în proporţie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului 
- Cheltuielile legate de plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile se vor recupera prin cereri de rambursare din 
bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în calitate de Autoritate de Management a 
Programului Operaţional Regional. 
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