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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA SINPAUL 
 

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 120407 

Titlul: Modernizarea unitatilor de invatamant din comuna Sinpaul 

Solicitant – UAT COMUNA SINPAUL 
Localizare proiect – Regiunea Centru, Județul Mureș. Implementarea proiectului presupune modernizarea a 5 
subunități de învățământ de pe raza Comunei Sinpaul, arondate Școlii Gimnaziale „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor: 

1. Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor - Adresa: Sat Valea Izvoarelor, nr. 88, jud Mureș 
2. Școala Gimnazială Chirileu - Adresa: Sat Chirileu, nr. 61, jud. Mureș 
3. Școala Primară Sânmărghita - Adresa: Sat Sânmărghita, nr. 112, jud. Mureș 
4. Școala Gimnazială Sânpaul - Adresa: Sat Sânpaul, nr. 289/A, jud. Mureș 
5. Școala Generală clasele I-IV Sânpaul - Adresa: sat. Sânpaul, nr. 260, jud. Mureș 

 

Durata de implementare: 51 luni, respectiv între data 01.01.2017 și data 31.03.2021, 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  constă în îmbunătățirea calității sistemului educațional de la nivelul comunei 
Sinpaul, județul Mureș, prin asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților didactice din 
cadrul unităților de învățământ de pe raza acestei comune și creșterea gradului de participare la nivelul educației 
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Modernizarea a 5 unități de învățământ din comuna Sânpaul: Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor și 
subunitățile arondate: Școala Gimnazială Chirileu, Școala Gimnazială Sânpaul, Școala Primară Sânmărghita și Școala 
Generala clasele I-IV Sânpaul. 
2. Asigurarea condițiilor optime pentru participarea la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu pentru 
530 persoane care constituie populația școlară a comunei Sânpaul. 
3. Reducerea costurilor de întreținere a subunităților din cadrul infrastructurii educaționale a comunei Sânpaul ca 
urmare a asigurării eficienței energetice a clădirilor acestora. 
 

Indicatori:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - şcolar – 530 de persoane (237 fete și 293 băieți) 
 Numărul total de participanți la procesul educațional la nivelul cererii de finanțare – 530 de persoane (237 fete și 

293 băieți), din care: 
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o Numărul total de participanți la procesul educațional în Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor – 146 de 
persoane (69 fete și 77 băieți) 

o Numărul total de participanți la procesul educațional în Școala Gimnazială Chirileu – 195 de persoane (74 fete și 121 băieți) 
o Numărul total de participanți la procesul educațional in Școala Gimnazială Sânpaul – 166 de persoane (79 fete și 87 băieți) 
o Numărul total de participanți la procesul educațional in Școala Primară Sânmărghita – 23 de persoane (15 fete și 8 băieți). 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
- aproximativ 65 de persoane reprezentând personalul și cadrele didactice care activează în cadrul instituției 

Școala Gimnaziala "Dosa Daniel" Valea Izvoarelor și a celor 4 subunități arondate. 
- aproximativ 530 de persoane/ an reprezentând actualii și viitorii elevi ai Comunei Sânpaul, care vor frecventa 

programul Școlii Gimnaziale "Dosa Daniel" și a celor 4 subunități arondate.  
- Administrația Publică Locală: UAT Comuna Sânpaul va beneficia de majorarea capacității manageriale și 

reducerea cheltuielilor efectuate pentru întreținerea Școlii Gimnaziale "Dosa Daniel" Valea Izvoarelor si a 
celor 4 subunități arondate.  

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- populația Comunei Sânpaul (aproximativ 4421 persoane conform INS) datorita diseminării competențelor și 

informațiilor acumulate de către beneficiarii direcți. Aparținând categoriei beneficiarilor indirecți, populația 
comunei Sânpaul a fost informată cu privire la intenția inițierii acestui proiect, prin intermediul site-ului oficial 
al primăriei, pe lista obiectivelor pentru anul 2018 figurând și modernizarea unităților de învățământ de pe 
raza comunei Sânpaul. 

- părinții copiilor care învață în cele 5 unități școlare modernizate (aproximativ 840 părinți/an). Această categorie 
de beneficiari a fost informată de către personalul Școlii Gimnaziale "Dosa Daniel" Valea Izvoarelor și a celor 4 
subunități arondate despre intenția inițierii acestui proiect privind modernizarea unităților de învățământ. 

- aproximativ 30 persoane/an reprezentând elevii și cadrele didactice care vor vizita în scopuri educaționale si 
extra curriculare cele 5 unități de învățământ modernizate.  

 

Descrierea investiției:  
Prezentul proiect propune executarea lucrărilor de modernizare a 5 clădiri ale unităților de învățământ de pe raza 
comunei Sânpaul în scopul îmbunătățirii calității sistemului educațional și asigurarea tuturor condițiilor necesare 
pentru desfășurarea activităților didactice în cadrul acestor unități de învățământ și creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu. 
Principalele lucrări de intervenție propuse asupra fiecărei componente sunt: 

- schimbarea ușilor si ferestrelor și refacerea finisajelor interioare (pereți, tavane, pardoseli),   
- extinderea și etajarea clădirii pentru amenajare săli de clasă, grupuri sanitare, centrală termică și vestiare 

(pentru Școala Gimnazială Chirileu),  
- extinderea clădirii pentru amenajare grupuri sanitare interioare (pentru Școala Primară Sânmărghita), 
- extinderea clădirii pentru amenajarea unei săli de sport cu vestiare și spații de depozitare aferente și a unei 

centrale termice (pentru Școala Generală clasele I-IV Sânpaul), 
- realizarea unui teren de sport împrejmuit și dotarea cu obiecte specifice (pentru Școala Gimnazială Chirileu și 

Școala Gimnazială Sânpaul) 
- termoizolarea pereților și a podului cu plăci de vată bazaltică și plăci de polistiren extrudat,  
- reabilitarea instalației electrice și înlocuirea corpurilor de iluminat cu altele cu eficiență energetică ridicată și 

durată mare de viață, 
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- realizarea unei rețele de încălzire centralizate (pentru Școala Gimnazială Chirileu și Școala Primară Sânmărghita), 
- montarea panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere, 
- realizarea instalațiilor de semnalizare, detectare și stingere in caz de incendiu,  
- dotarea clădirii cu mobilier specific, dotarea cu materiale didactice și cu echipamente IT, de birotica si active necorporale, 
- realizarea unui trotuar de gardă și a spațiilor de circulație exterioare,  
- lucrări de amenajare exterioară. 

 

Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă  

Valoare totala 
contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

8.424.057,26 8.372.895,49 8.372.895,49 7.116.961,18 1.088.476,40 167.457,91 51.161,77 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 8.205.437,58 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.763.851 Euro, 1 euro = 4,652 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului, respectiv cursul infoeuro din luna depunerii cererii de finanțare). 
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