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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA CICEU 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: 10. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE  
Prioritatea de investiții: 10.1. Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea 
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare 
OPERAŢIUNEA: 10.1B. Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 
Apel dedicat învățământului obligatoriu 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120357 

Titlul: Reamenajare și extindere Școala Gimnazială ”KÁJONI JÁNOS” Ciceu 
Solicitant – UAT COMUNA CICEU 
Localizare proiect – Regiunea Centru, Județul Harghita, Localitatea Ciceu, nr.651 
Durata de implementare: 42 luni, respectiv între 27.12.2017 și 31.05.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, 
şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
Obiectivul general  
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea accesului la educația de calitate, prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor școlare în rândul copiilor din mediul rural și minoritari 
maghiari prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale.  
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Modernizarea clădirii existente a școlii ( prin lucrări de reparații la acoperiș, refacere izolație și termoizolație 

pod, reparații la tencuiala degradată, ) 
2. Extinderea clădirii cu un corp nou legat funcțional de cel vechi pentru a mări spațiul disponibil și capacitatea existentă. 
3. Realizarea amenajării exterioare a curții 
4. Dotarea unității de învățământ cu mobilier didactic și laborator de informatică. 

Indicatori:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - școlar – 225 elevi (115 fete, 110 băieți) 
 Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educațională pentru învățământul general 

obligatoriu – Școli I-VIII – inclusiv nivelul clasei pregătitoare  - 1 
Beneficiarii proiectului: 
 Elevii Școlii Gimnaziale KÁJONI JÁNOS - Ciceu (224 elevi) 
 Cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale KÁJONI JÁNOS - Ciceu 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
                           din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

8.002.710,09 8.002.710,09 6.802.303,58 1.040.352,25 160.054,26 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 7.842.655,83 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 1.1686.121,26 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului, 
respectiv cursul InforEuro din luna depunerii cererii de finanțare). 

http://www.adrcentru.ro/

