
  
 

  

 

 

Titlul proiectului: ,,LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ OCLAND” Cod SMIS nr. 122706 

 

Program de finanțare: P.O.R. 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 10.1 

Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel 

dedicat învățământului obligatoriu, pentru lansarea apelurilor de proiecte 

POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni”. 

 

LOCAŢIA PROIECTULUI: Comuna Ocland nr. 5 și nr. 69, Județul Harghita, România  

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.694.590,59 lei;  
AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1.776.898,76 lei; 
Valoarea totală al contribuției Consiliului Județean Harghita este de 1.917.691,83 lei 
 

Durata de implementare este de 68 luni, respectiv între data 28.08.2017 și data 

31.03.2023, din care durata efectivă de realizare al proiectului este de 27 luni, între data 

semnării contractului de finanțare 29.12.2020 și data de 31.03.2023. 

 

Intervenţiile necesare asupra construcției: 

 Asigurarea aerisirii fundațiilor; 

 Asigurarea  recompartimentărilor pentru cuprinderea tuturor spațiilor interioare în 

exploatarea clădirii; 

 Rezolvarea accesului  persoanelor  cu  dizabilități; 

 Găsirea de soluții (ex. materiale cu rezistente mari la transferul termic) pentru 

lucrările de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirilor 

propuse în auditul energetic;  

 

 



  
 

  

 

 

 Demontarea învăluitorii și a șarpantei existente și executarea unei învelitori și 

șarpante noi inclusiv a elementelor auxiliare (sorturi, pazii, dolii, folie protecţie, 

etc.); 

 Tratarea elementelor de șarpanta cu soluții antiseptice și ignifuge;  

 Înlocuirea jgheaburilor si  burlanelor existente cu altele noi (exclusiv tabla zincata ); 

 Înlocuirea  pardoselilor uzate cu  parchet  stratificat  de esența tare în  toate  

încăperile; 

 Reparații  la  fațada; 

 Tencuielile interioare de la pereți si tavane; 

 Recondiționarea pardoselii holurilor și a sălii de sport; 

 Înlocuirea tâmplăriei interioare cu tâmplărie din lemn de calitate superioară; 

 Amenajare  si  mobilare  interioară a  sălilor de clasă, a laboratoarelor, cabinetelor, 

birourilor cu mobilier specific unităților de învățământ; 

 Intervențiile destinate optimizării consumurilor energetice ale clădirii nu vor afecta 

plastica arhitecturală a fațadelor; 

 Recondiționarea grupurilor sanitare prin schimbarea dotărilor tehnico- sanitare 

(chiuvete,  vas WC, armaturi, etc); 

 Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități conform normativelor 

in vigoare.; 

 Refacerea trotuarelor de protecție pe tot conturul clădirilor cu panta înspre 

exteriorul clădirilor și pavarea unei părți al a curții (la Ocland nr. 5 – 200 mp și la 

Ocland nr. 69 – 431 mp); 

 Refacerea împrejmuirilor deteriorate; 

 Dimensionarea si înlocuirea instalațiilor interioare de iluminat si a prizelor, a 

tablourilor electrice  cu posibilitatea  suplimentării  de putere pentru  situații  

neprevăzute, inclusiv a branșamentului electric; 

 Creșterea nivelului de iluminat din toate spațiile, în conformitate cu reglementările 

în domeniu; 

 Utilizarea unor corpuri de iluminat economice, temporizatoare, iluminat cu leduri, 

automatizări cu senzori de prezenta, urmărindu-se scăderea consumului total 

annual 

 



  
 

  

 

 

 Dotări cu sistem de iluminat de siguranță prin marcarea căilor de circulație și 

evacuare; 

 Dotarea tuturor sălilor de clasă cu prize de utilizare generală și o priză de tavan 

pentru video-proiector; 

 Dotarea tuturor sălilor de clasă și a laboratoarelor cu prize pentru calculator, 

necesare pentru predare cu tabla interactiva si video-proiector; 

 Instalație de avertizare sonoră; 

 Înlocuirea instalațiilor exterioare de legare la pământ si paratrăsnet; 

 

Lucrările de intervenție propuse asupra clădirilor sunt necesare pentru a crea elevilor și 

cadrelor didactice un mediu educaţional care să le ofere confortul minim, siguranţă şi să 

le permită desfăşurarea unui proces instructiv - educativ eficient. 

 

Cele două construcții au fost executate în jurul anului 1930 în baza concepției 

și reglementărilor tehnice din acea perioadă, destinația inițială se menține și în 

prezent: școală. 
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