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ANUNȚ DE PRESĂ 
Data: 05.02.2021 

 
Privind finalizarea proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi 

tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea” 
 

 
Primăria Municipiului Oradea anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Reabilitarea și echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian 
Vuia din Oradea”. 
 
în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară POR/2017/4/4.4/4.5/1 Sprijinirea dezvoltarii 
urbane durabile, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod 
SMIS122087. 
 
Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea calitatii infrastructurii la nivelul educatiei profesionale si tehnice in 
Municipiul Oradea, in vederea dobândirii de competente si învatare pe tot parcursul vietii relevante pentru piata fortei de 
munca. 
Valoarea totală a proiectului este de 2.646.969,33 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este 2.594.029,95 lei. 
 
Proiectul a fost implementat în Municipiul Oradea, Strada Constantin Brâncoveanu 12/A, Oradea în perioada 01.12.2017 – 
31.05.2021.  
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Reabilitarea si echiparea infrastructurii corpurilor C3 si C4 care gazduieste Colegiul Tehnic Traian Vuia din Oradea, in 
suprafata 
totala construita la sol de 519 mp. 
2. Dotarea corespunzatoare a 6 ateliere, aferente corpului C4, necesare desfasurarii activitatilor specifice invatamantului 
profesional si tehnic pentru corelarea cu cerintele pietei fortei de munca la nivelul Municipiului Oradea 
 
Rezultatele proiectului: 
1. Numarul total de participanti la procesul educational profesional si tehnic in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia Oradea 
Valoare la începutul implementarii proiectului - 1765 elevi 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1770 elevi 
2. Categoria infrastructurii educationale Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea - invatamant profesional si tehnic 
Valoare la începutul implementarii proiectului – 1 unitate de invatamant profesional si tehnic 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului – 1 unitate de invatamant profesional si tehnic 
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3. Doua (2) corpuri de cladire ale Colegiului Tehnic Traian Vuia Oradea reabilitate si dotate 
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 2 
4. Cladirea formata din corpurile C3 si C4 a Colegiului Tehnic Traian Vuia Oradea eficientizata din punct de vedere energetic 
Valoare la începutul implementarii proiectului – 0 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului – 1 
5. Sase (6) ateliere dotate corespunzator cu echipamente tehnice pentru buna desfasurare a cursurilor de specialitate 
Valoare la începutul implementarii proiectului – 0 ateliere 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului – 6 ateliere 
 
Impactul proiectului lui este reprezentat de reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 
profesional şi tehnic in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea, fapt care a condus la dobândirea de competente si 
învatare pe tot parcursul vietii relevante pentru piata fortei de munca de la nivelul Municipiului Oradea. 
 
Persoană de contact: Ioana Popa 
Telefon: 0259.437.000 
Email: Ioana.popa@oradea.ro 
 

 

 


