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CONSTRUCTIA SI DOTAREA CAMPUSULUI PENTRU INVATAMANT PROFESIONAL SI TEHNIC “ALEXANDRU BORZA”
GEOAGIU
Categorie: Lista de sinteză | Afişări: 5948 |

Denumire proiect : CONSTRUCTIA SI DOTAREA CAMPUSULUI PENTRU INVATAMANT PROFESIONAL SI TEHNIC
“ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU, oras Geoagiu, judetul Hunedoara,
Proiectul a fost depus la ADRVEST Timisoara, in data de 26.11.2009, pe P.O.R: Axa 3, D.M.I:3.4 “Reabilitarea/modernizarea
/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare
profesionala continua” – aflandu-se in faza de evaluare.
a) Scopul si amplasamentul proiectului :
Fiind unica unitate scolara cu profil tehnic agricol din judetul Hunedoara si deservind si localitati din judetele invecinate, Colegiul
Tehnic Agricol “Alexandru Borza” este una din cele mai importante unitati de invatamant din zona. Importanta agriculturii in
economie si interesul tot mai mare aratat de elevi si de societate pregatirii in domeniul agriculturii, justifica intentia autoritatilor
locale si a conducerii scolii de a moderniza si dezvolta aceasta unitate scolara.
Alinierea agriculturii la standardele de performanta economica si de calitate ale U.E creeaza necesitatea ridicarii nivelului de
pregatire ale elevilor, acest lucru fiind urmarit prin realizarea unor dotari care sa asigure, atat elevilor cat si profesorilor, conditii de
studiu permanent si de practica la cel mai inalt nivel, avand in vedere reputatia consolidata in peste 100 de ani de functionare a
scolii.
Baza materiala si dotarile de care dispune scoala trebuie extinsa si modernizata pentru a face fata numarului in crestere de elevi si
a acoperi noi directii spre care se indreapta invatamantul tehnic agricol, inclusiv pentru asigurarea conditiilor de evolutie
profesionala a cadrelor didactice.
b) Investitia propusa: constructia si dotarea campusului va fi realizata dintr-un ansamblu format din:
- cladire de invatamant – corp didactic – cu regim de inaltime dezvoltat pe doua niveluri, care cuprinde spatiile de invatamant:
sali de cursuri, sala pregatire continua, laboratoare, depozite material didactic, biblioteca cu spatiu pentru public si depozit
de carte si grupuri sanitare: inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati locomotorii,
- cladire multifunctionala – corp multifunctional – dezvoltata, de asemenea pe doua niveluri, care cuprinde 10 camere de doua
persoane, cu sas si grup sanitar, camera cu grup sanitar pentru personal supraveghetor, bucatarie cu laborator, patiserie si
sala de servire a mesei, care functioneaza si ca laborator pentru practica elevilor in cadrul sectiilor “Alimentatie publica” si
“Industrie alimentara”, spatii tehnice: centrala tehnica si anexe,
- grajd pentru vite si cai, dimensionat pentru 20 capete vite si 2 cai,
- grajd pentru porci, dimensionat pentru 36 de capete – 6 exemplare adulte, 30 exemplare tineret,
- cladire adapost pentru gaini – 50 exemplare, si iepuri – 20 exemplare, si bucatarie furajera cu depozit pentru cereale folosite
la hrana animalelor,
- saivan pentru oi si capre – 20 de oi si 20 de capre,
- sopron pentru utilaje agricole,
- cladire atelier mecanic, care mai cuprinde inca doua ateliere: atelier artizanat – prelucrare a lemnului, si atelier lacatuserie –
tinichigerie, cu depozite unelte si piese de schimb, care functioneaza in cadrul sectiei cu profil forestier si prelucrarea
lemnului, respectiv in cadrul sectiei cu profil mecanic,
- sopron pentru depozitarea paielor si a fanului recoltat de pe terenurile scolii,
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- cladire pentru sacrificarea animalelor si prelucrarea carnii precum si pentru prelucrarea laptelui.
c) Valoare totala proiect: 3.864.209 Euro
- Contributie FEDER – 98%,
- Cofinantare: 2%
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