
 
 
 
 
 
 

Comunicat de presă 
  

“Reabilitare clădire Colegiul NaŃional Moise Nicoară Arad” 
         

Cod SMIS:  12673 
Autoritatea de management:  Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
Programul:  REGIO – Programul Operațional Regional 2007 – 2013 
Data publicării anunțului:  16.11.2010 

Urmare a semnării contractului de finanŃare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, prin AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest – ca organism intermediar pentru 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, şi Municipiul Arad în calitate de beneficiar, 
anunŃăm începerea activităților în cadrul Proiectului nr.12673 intitulat “Reabilitare clădire 
Colegiul NaŃional Moise Nicoară Arad”. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 28 luni iar valoarea totală a    acestuia 
este de 51.123.307,91 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 40.429.878,00 lei.  
AM POR se angajează să acorde o finanŃare nerambursabilă de maxim 39.621.280,44 lei, 
echivalentă cu maximum 98% din valoarea totală eligibilă a Proiectului. Contribuția 
beneficiarului la valoarea eligibilă este de 808.597,56 lei și 1.094.747,75 lei contribuția la 
cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA. 

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, accesbilizarea, modernizarea 
clădirii, monument istoric şi dotarea cu echipamente IT performante destinate asigurării 
generaŃiilor prezente şi viitoare a unui proces educaŃional la standarde europene. 

 Lucrările de reabilitare propuse prin proiect sunt: 
- lucrări de arhitectură finisaje interioare, spaŃii de învăŃământ, sală festivă şi spaŃii pentru 

activităŃi extraşcolare, finisaje faŃade şi tâmplărie exterioară; 
- lucrări de rezistenŃă: consolidări, planşee (parŃial) , atice, şarpantă; 
- lucrări de instalaŃii: termice, sanitare, electrice; 
- instalaŃii IT şi dotări; 
- utilaje şi echipamente tehnologice, lift exterior şi platforme pentru accesibilizarea clădirii  

Detalii suplimentare pot fi obținute la sediul Primăriei Municipiului Arad, Municipiul 
Arad, Județul Arad, B-dul Revoluției nr.75, tel.0257-281850, interior 130, fax.0257-284744. 

 
“ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziŃia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
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