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INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: 

 

                                                              
1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 3 075,992 mii lei 

- 659,801 mii euro 

(în prețuri – luna martie, anul 2018, 1 euro =4,6620 lei), 

din care: 

- construcții-montaj (C+M); - 741,258 mii lei 

                                        -   159,000 mii euro 

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M): 

- anul I = 3 075,992 mii lei / 741,258 mii lei; 

 

3. Durata de realizare (luni) - 9, din care 6 luni pentru lucrarile de C+M; 

4. Capacități (în unități fizice și valorice); 

- Suprafata construita desfasurata = 1 518,20 mp; 
- Suprafata utila                              = 1 518,20 mp; 
- Capacitatea de folosinta = 120 locuri; 
- Numar de participanti directi (elevi) la procesul instructiv-educativ, anul 

scolar     
2017 – 2018 = 353, din care:  

Structura pe specializari:  

Domeniu Specializarea Numar elevi 

Invatamint 
de zi 

Invatamint 
seral 

Invatamint 
a doua 
sansa 

Invatamant 
profesional 

Mecanica Tehnician in transporturi 54   45 

Mecanica Mecanic auto 54 28 15 29 

Electronica si 
automatizari 

Tehnician in automatizari 17    

Electric  Tehnician in instalatii 
electrice 

 80  9 

Electric Tehnician electrician 
electronist auto 

22    

TOTAL  147 108 15 83 

 

5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz. 



  In HG 363/14.04.2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 

finantate din fonduri publice nu avem nici o referinta relativ apropiata functiunii propuse prin proiect – 

reabilitare si dotare cladire laboratoare scolare. 

     In conformitate cu Ghidul Solicitantului POR/4/2017/4/4.4/OS 4.5 valoarea investitiei trebuie 

sa se incadreze in paritatea 2.600 – 2.800 euro per participant direct la procesul instructiv-educativ. 

     In cazul nostru: 

          - valoarea totala a investitiei = 660 697 euro, inclusiv T.V.A.; 

          - nr. participanti directi la procesul educativ  = 353; 

          - valoarea investitiei / participant = 660 697 : 353 = 1 872 euro/participant. 
 

6. Sursele de finantare a investitiei 
 
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau 

în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
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