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Privind finalizarea proiectului ,,Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul 
profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea’’ 

 
Primăria Municipiului Oradea a implementat începând cu data de 01.10.2017, data semnării contractului de finanțare, 

proiectul cu titlul ,,Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea 
pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea’’, cod SMIS 122076. Valoarea totală a proiectului a 
fost de 6.136.048,11 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a reprezentat 5.215.640,89 lei și valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național a fost de 797.686,26 lei. Proiectul a fost implementat în Municipiul Oradea, strada 
Poieniței nr. 15. 

 
Obiectivul general al proiectului de investiție a fost Creșterea calității infrastructurii la nivelul educației profesionale și tehnice 
în Municipiul Oradea, în vederea dobândirii de competențe și învățare pe tot parcursul vieții relevante pentru piața forței de 
muncă. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 
1. Reabilitarea infrastructurii educaționale, pentru 6 corpuri de clădire aferente Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea, 
2. Dotarea corespunzătoare a 3 ateliere, aferente corpului C5, necesare desfașurării activităților specifice învățământului 
profesional și tehnic pentru corelarea cu cerințele pieței forței de muncă la nivelul Municipiului Oradea 
 
Rezultatele proiectului: 

1. Șase (6) corpuri de clădire ale Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea reabilitate, modernizate 
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0 
Valoare estimată la finalul implementarii proiectului - 6 
 

2. Numărul total de participanți la procesul educațional profesional și tehnic în cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul 
Oradea 

Valoare la începutul implementării proiectului - 1468 elevi, din care: fete: 778; băieți: 690; persoane cu dizabilități: 2; persoane 
aparținând categoriilor dezavantajate: 864 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1470 elevi, din care: fete: 730; băieți: 740 
 

3. 3 ateliere dotate corespunzator cu echipamente tehnice pentru buna desfașurare a cursurilor de specialitate 
Valoare la începutul implementării proiectului – 0 ateliere 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 3 ateliere 
 

4.  Categoria infrastructurii educaționale Colegiul Tehnic Mihai Viteazul Oradea - învățământ profesional și tehnic 
Valoare la începutul implementării proiectului – 1 unitate de învățământ profesional si tehnic 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1 unitate de învățământ profesional si tehnic 
 
Impactul proiectului lui este reprezentat de creșterea calității infrastructurii la nivelul educației profesionale și tehnice în 
Municipiul Oradea. 
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