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ROMÂNIA                                                                                                                    SE APROBĂ, 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE                           PRIMAR                                      
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  
Nr. SC2009-                       Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU 
 
 
 
                                                                              REFERAT 
 

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului 
precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului teoretic Nikolaus Lenau –
Timişoara” 

în cadrul Programului 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” 
 
 
 
 
 

Concluziile Consiliului European de la Lisabona au subliniat necesitatea ca sistemele educaţionale şi de 
formare profesională europene să se adapteze atât la cerinţele societăţii cunoaşterii, cât şi la nevoile determinate de 
dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă. În materie de cunoaştere (educaţie, cercetare-
dezvoltare şi inovare), raportul strategic al Comisiei Europene propune măsuri pentru a „cincia libertate”, respectiv 
libera circulaţie a cunoştinţelor, prin crearea unui spaţiu european de cercetare autentic şi a unei jurisdicţii integrate 
a brevetelor, cu un brevet unic accesibil. Statele membre sunt invitate să elaboreze strategii naţionale în materie de 
bandă largă şi să stabilească obiective naţionale pentru folosirea internetului de mare viteză pentru a atinge nivelul 
de 30% în ceea ce priveşte rata de conectare a populaţiei din Uniunea Europeană şi conectarea tuturor şcolilor până 
în anul 2010. 
 

Strategia naţională în domeniul învăţământului are în vedere următoarele: 
- Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la actul educativ; 
- Dezvoltarea învăţământului obligatoriu; 
- Descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ preuniversitar; 
- Fundamentarea competitivităţii economice pe cercetare şi inovare; 
- Modernizarea sistemului de educaţie din mediul rural; 
- Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectivă instituţională; 
- Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare, inovare cu obiectivele şi reperele 
europene; 
- Creşterea calităţii în educaţie şi cercetare pentru formarea resurselor române creative. 

 
Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la 

realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. Fondurile atrase prin 
programe cu finanţare externă şi cele alocate din bugetul de stat pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu 
precădere preuniversitar), nu acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaţionale din România. De 
asemenea, un număr mare de unităţi de învăţământ necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente 
didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare.  
 

Astfel, starea generală precară a clădirilor, a echipamentelor şi a facilităţilor justifică investiţii pentru 
consolidarea şi modernizarea condiţiilor de rezidenţă, pentru infrastructură şi dotări, ceea ce va permite şcolilor să-
şi îndeplinească rolul în dezvoltarea regională şi naţională. 
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  În vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor şi a centrelor pentru formare 
profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei 
şcolare la procesul educaţional, Municipiul Timişoara intenţionează accesarea unor fonduri europene aferente Axei 
Prioritare 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” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 în vederea 
implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului teoretic Nikolaus Lenau –Timişoara”. 
 

Din datele aferente anului 2008 rezultă că Timişoara dispune de o importantă reţea şcolară şi un număr 
ridicat de cadre didactice competente, cu pregătirea de specialitate adecvată. Învăţământul primar şi gimnazial este 
organizat în 23 de unităţi, cu 1.841 cadre didactice şi 19.334 elevi; învăţământul liceal este organizat în 34 de 
unităţi, cu 1.444 cadre didactice şi 18.879 elevi; cel post-liceal este organizat cu 140 cursanţi şi 84 cadre didactice; 
învăţământul şcolar de Arte şi Meserii cu 3.513 cursanţi şi 364 cadre didactice; precum şi învăţământul special care 
îşi desfăşoară activitatea în 7 unităţi şcolare, având un număr de 1.630 cursanţi şi 410 cadre didactice (două şcoli 
speciale pentru elevii cu deficienţe; o şcoală specială pentru ambliopi; un centru de educaţie specială şi un centru 
pentru învăţământ alternativ, prin Şcoala Waldorf, înfiinţată în anul 1993). 
 

În Municipiul Timişoara se concentrează cea mai mare reţea de unităţi de învăţământ din judeţul Timiş, un 
element specific al său fiind faptul că în unele unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar, se predă şi în limbile 
minorităţilor naţionale, respectiv maghiară, germană, sârbă, slovacă şi ucraineană, lucru extrem de benefic atât 
pentru etnici, datorită faptului că sunt păstrate vii tradiţiile respectivelor popoare, care astfel nu-şi pierd identitatea, 
cât şi pentru românii care doresc să studieze în altă limbă decât cea maternă, reuşind astfel să cunoască dintr-o altă 
perspectivă cultura altui popor.  
 

Liceul teoretic Nikolaus Lenau este unul din liceele cu predare într-o altă limbă decât cea română şi 
anume, limba germană. Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea liceul teoretic Nikolaus Lenau este amplasată pe 
un teren în centrul istoric - zona centrală a oraşului Timişoara, figurând pe lista monumentelor istorice şi de 
arhitectură, ca urmare a analizei tramei stradale, a tipului de parcelă, a stilului arhitectural şi compoziţiei spaţiilor, a 
plasticii faţadelor, decoraţiei interioare şi sistemului constructiv. Subsolurile, realizate din bolţi de cărămidă, 
conferă valoare arhitecturală care împreună cu vechimea lor întăreşte valoarea sa istorică. Spaţiul propriu-zis a avut 
funcţiunea iniţială de liceu – fiind construită pe fostul amplasament al Primăriei – păstrându-şi acest caracter până 
în prezent, fapt care îi va mări valoarea şi sublinia caracteristicile de monument. În ansamblul ei, clădirea se 
prezintă uzată şi deteriorată la nivel de finisaje, instalaţii şi dotări. Din punct de vedere al funcţionalităţii şi noilor 
cerinţe clădirea corespunde în mare parte iar cu unele îmbunătăţiri se poate ridică la nivelul standardelor şi 
cerinţelor actuale. 
 

Dat fiind contextul actual, a devenit oportună accesarea fondurilor structurale nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axei Prioritare 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 vederea 
implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului teoretic Nikolaus Lenau –Timişoara”. 
 

Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 98% reprezintă asistenţă financiară 
nerambursabilă. Municipiul Timişoara cofinanţează proiectul cu o cotă de minim 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile, cofinanţează valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi a celor conexe aferente proiectului, TVA-ul 
aferent cheltuielilor eligibile urmând a fi recuperat de la bugetul de stat prin Autoritatea de Management a POR.  
 

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de fonduri 
nerambursabile pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare din Timişoara, 
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                                                                                     Propunem  
                                          comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 
- aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Liceului teoretic Nikolaus Lenau –Timişoara”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul 
Operaţional Regional (POR) 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”. 
 
- aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost – beneficiu elaborate de către 
S.C. SUBCONTROL S.R.L. în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului teoretic Nikolaus Lenau –Timişoara”, cu 
principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
- aprobarea valorii totale a proiectului de 11.502.989,32 Lei (inclusiv T.V.A) şi alocarea în bugetul local a sumelor 
reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile 
în sumă de 193.657,96 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe (TVA inclusă) aferente proiectului – 
1.820.091,32lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile 
rambursării/decontărilor ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în 
cadrul proiectului va fi rambursată de AM POR, conform legislaţiei naţionale în vigoare. 
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