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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc 
 

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 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120298 

Titlul: „REABILITAREA, DOTAREA SĂLII DE SPORT ȘI ETAJAREA, EXTINDEREA ANEXEI SĂLII DE 
SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BETHLEN GÁBOR” DIN ODORHEIU SECUIESC” 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 

Localizare proiect: Regiunea 7 Centru, județul Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, str Tineretului nr 3 
 
Durata de implementare: 47 luni, respectiv între data 01.04.2017 și data 28.02.2021, 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 al proiectului Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii 
de educatie din municipiul Odorheiu Secuiesc în vederea realizarii unui proces educational la standarde europene 
precum si asigurarea conditiilor necesare si optime învatamântului public de calitate si cresterea participarii la 
educatie a tinerilor. Acesta înseamna implicit cresterea atractivitatii programelor scolare, si cresterea gradului de 
participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, pentru copii cu risc crescut de parasire 
timpurie a sistemului pentru a prevenii abandonul scolar. Obiectivul va urma sa se realizeze prin proiectul denumit 
“Reabilitarea, dotarea salii de sport si etajarea, extinderea anexei salii de sport la Scoala Gimnaziala “Bethlen 
Gábor” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita.Proiectul, prin obiectivul lui general contribuie la realizarea 
obiectivului specific 10.1 al Axei prioritare 10, prin realizarea unei investitii care datorita activitatilor planificate în 
infrastructura reabilitata asigura cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului scolar 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Dezvoltarea infrastructurii educationale, asigurarea spatiilor si dotarilor necesare pentru cresterea calitatii 
actului educational. 
2. Oferirea posibilitatii elevilor sa desfasoare orele de sport, ori gimnastica într-o sala echipata modern, 
adecvata, precum si alte actvitati extra-scolare, precum dans, arte martiale sau jocuri de echipa. 
3. Determinarea cresterii rezultatelor la evaluarile nationale prin amenajarea unei biblioteci unde elevii vor 
putea învata în liniste, dupa scoala, având resursele necesare. 
4. Cresterea potentialului fizic si psihic al elevilor prin intermediul sportului, si a orelor de educatie fizica. 
Promovarea conceptului de viata activa în cercul elevilor, concretizata în cresterea numarului de practicanti ai 
sportului, ce va conduce la combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului, reducerea abandonului scolar. 
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5. Cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei contribuind la cresterea ratei de participare la diferite 
niveluri de educatie. 
Asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate tuturor copiilor precum si asigurarea de 
sanse si oportunitati egale pentru copii. 
6. Cresterea atractivitatii programelor scolare elevilor apartinând grupurilor dezavantajate, pentru care s-a 
înfiintat o clasa primara separata în urma desfiintarii clasei din Cadiseni. Totodata, fiind o scoala în care sunt 
încadrati inclusiv elevi proveniti din familii dezmembrate, cu situatie socio-financiara precara, sau elevi ai caror 
parinti au plecat în strainatate în cautarea unui loc de munca, elevi apartinând minoritatii rome, aceasta masura 
îi vizeaza si pe ei, existând riscul deteriorarii rezultatelor la învatare, a 
absenteismului si în cel mai grav caz al parasirii timpurii a sistemului. O sala de sport frumos echipata si 
moderna, unde se pot juca, sau o biblioteca plina de carti interesante vor atrage cel mai probabil copii de acesta 
vârsta influentându-i în mod pozitiv. 
7. Îmbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, dotarea salii de sport si etajarea, extinderea 
anexei salii de sport , prin îmbunatatirea rezistentei, stabilitatii, durabilitatii cladirilor enumerate si cresterea 
eficientei energetice. 
8. Echiparea cu infrastructura speciala destinata persoanelor cu dizabilitati, asigurând accesibilitate la sala de 
sport si biblioteca reabilitata. 
9. Crearea unui mediu favorabil în vederea promovarii voluntariatului în rândul persoanelor pensionari. 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin - şcolar – 503 de persoane (250 femei şi 

253 bărbaţi) 
 Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educatie care beneficiaza de sprijin – 503 de 

persoane (250 femei şi 253 bărbaţi) 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: Grupul tinta principal si direct al acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest 
grup tinta putem ajunge prin cadrele didactice – care desi reprezinta un grup tinta secundar, este grupul tinta 
cheie al acestui proiect. Sprijinirea activitatilor de învatare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea 
resurselor la nevoile elevilor. Consolidarea rolului scolii ca principala institutie de educatie si învatamânt se 
poate face doar prin racordarea la cerintele contemporane. Educatia de care beneficiaza un copil aduce foloase 
nu numai parintilor sai si lui însusi, ci si celorlalti membri ai societatii, ei fiind beneficiari indirecti ai rezultatelor 
proiectului. În prezent, un numar de 503 elevi frecventeaza scoala gimnaziala Bethlen Gabor, la care se adauga 
personalul institutiei: învatatori, profesori, personal administrativ. Prin implementarea acestui proiect se 
urmareste, ca numarul elevilor care termina scoala generala sa creasca, pentru a atinge obiectivul principal si 
anume reducerea riscului de abandon scolar. 
Numarul copiilor care frecventeaza sala de sport, pe parcursul a 11-12 ore zilnic este de aprox. 275-300 elevi, iar 
al personalului angajat este de 4 persoane (personal didactic si personal didactic auxiliar). 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: locuitorii cartierului rezidential Beclean, si a zonelor din împrejurimi datorita 
reducerii emisilor de gaze CO2, si a gazelor cu efect de sera, ca rezultat al cresterii confortului termic al cladirii si 
implicit al reducerii costurilor de întretinere, creându-se astfel un aer/climat mai sanatos. 
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Descrierea investitiei: Proiectul de investitie denumit "Reabilitarea, dotarea salii de sport si etajarea, extinderea 
anexei salii de sport la Scoala Gimnaziala "Bethlen Gabor" din Odorheiu Secuiesc", cuprinde reabilitarea, 
dotarea, etajarea si extinderea scolii gimnaziale. Aceasta rezulta din nevoia îmbunatatirii educatiei si creari 
conditiilor de confort în cadrul institutiilor scolare la nivelul actual de dezvoltare. Investitia prevede urmatoarele: 
- Termoizolare fatade, acoperis si pardoseala salii de sport a cladirii anexa conform auditului energetic. 
- Tâmplariile existente din lemn si metal de pe fatade se vor înlocui cu tâmplarie termoizolanta etansa din PVC, 
minim 3 camere si geamuri duble cu strat de argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii 
umiditatii interioare, tâmplaria va fi prevazuta cu fante hidroreglabile. La geamuri atât în interior cât si la 
exterior se vor monta panouri de protectie la lovire, confectionate din profile rectangulare cu plasa sudata. 
- Finisajele interioare vor fi înlocuite cu finisaje noi si durabile: în sala de gimnastica se va monta o pardoseala 
sportiva; în vestiare, biblioteca si spatiile anexa se va monta covor PVC; în atelier se va monta gresie 
antiderapanta; peretii si tavanele se vor zugravii cu vopsea lavabila; peretii grupurilor sanitare si a spatiilor 
umede vor fi placate cu faianta pâna în tavan; usile interioare se vor înlocui cu usi 
laminate CPL cu toc din MDF rezistente pentru trafic intens. 
- Se va înlocui balustrada de la scara salii de sport si la cladirea anexa se va monta o balustrada din profile metalice; 
- Accesele spre scoala vor fi acoperite cu dale antiderapante; 
- S-au prevazut trotuare de garda în jurul constructiei, executate din dale prefabricate fixate pe pat de nisip, 
rigole pentru scurgerea apelor provenite din precipitatii, terase si spatii dalate; 
- Se vor schimba instalatiile existente (termice, sanitare, electrice). 
- Se vor reorganiza functiunile cladirilor existente, dupa cum urmeaza: La parterul cladirii anexa în locul 
bibliotecii existente se va amenaja un depozit pentru biblioteca, iar în locul depozitului actual se vor amenaja 
doua vestiare pe sexe, cu dusuri si grupuri sanitare; se propune un coridor de legatura între sala de sport si 
cladirea anexa pe latura nord-vestica a cladirii anexa; se va construi o copertina de protectie acces scoala-
biblioteca si sala de sport pe latura sud-estica a salii de sport; se va demola mansarda cladirii anexa pâna la cota 
planseului peste parter si se va construi un etaj nou cu functiuni adecvate bibliotecii (sala de lectura, zona de 
expozitie); se va echipa/dota sala de sport si cladirea anexa conform normelor PSI. 
 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului 
(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR 
Buget 
național 

Contribuție 
beneficiar 

2.517.923,09 2.452.377,43 2,084,520.82 318,809.06 49.047,55 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2.403.329,88 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 532.039,73Euro, 1 euro = 4,5172 RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 
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