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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SIBIU 
 

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 120308 
Titlul: Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu 
Solicitant – UAT Municipiul SIBIU 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Sibiu,  Str. Nicolae Iorga, nr. 56, județul Sibiu. 
 

Durata de implementare: 48 luni, respectiv între data 18.05.2017 și data 30.04.2021, 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 îl constituie creșterea accesului, calității și a atractivității educației la nivelul 
învățământului obligatoriu din unitatea de învățământ supusă intervențiilor - Școala Gimnazială Nicolae 
Iorga, cu impact direct asupra creșterii accesului, calității și a atractivității educației la nivelul învățământului 
obligatoriu din Municipiul Sibiu. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Crearea condițiilor pentru accesul simultan al tuturor copiilor la o educație de calitate și pentru desfășurarea activităților 
educaționale specifice în spații adecvate prin extinderea capacității Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga și desfășurarea 
activităților școlare la nivelul Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga într-un singur schimb și respectiv construirea unui laborator de 
chimie în incinta corpului de clădire extindere școală. 
2. Desfășurarea în condiții optime și în spații adecvate a activităților sportive la nivelul unității de învațământ prin 
construirea unei săli de sport. 
3. Creșterea calității și atractivității educației și asigurarea unei baze materiale educaționale moderne prin dotarea unității 
de infrastructură extinse prin proiect (corp școală, sală de sport) și achiziționarea de obiecte de inventar/ mijloace fixe 
necesare desfășurării etapelor procesului educațional. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - şcolar – 1470 de persoane (705 
femei și 765 bărbați) 
Indicatori suplimentari proiect: 
 Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului 
– 1470 de persoane (705 femei și 765 bărbați). 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 1.468 de elevi care frecventează cursurile desfășurate în cadrul Școlii 
Gimnaziale Nicolae Iorga și 91 de persoane care constituie cadrele didactice și personalul auxiliar din cadrul 
instituției de învățământ. 
Cei 1.468 de elevi vor beneficia de o calitate crescută a procesului educațional, prin accesul la dotări și facilități 
moderne, premise ale unei dezvoltări educaționale cu șanse reale de performanță. De asemenea, se vor crea condițiile 
participării tuturor elevilor la cursuri intr-un singur schimb de dimineață, perioada cu un randament ridicat pentru 
procesul de predare-învățare. Cadrele didactice și personalul auxiliar vor beneficia, la rândul lor, de extinderea spațiilor 
dedicate actului educațional, o atenție deosebită fiind acordată creării facilităților necesare pentru persoanele cu 
dizabilități locomotorii, prin asigurarea unui acces neîngrădit pentru aceste persoane, având în vedere că la nivelul 
unității de învățământ activează deja un număr de 2 cadre didactice cu dizabilități locomotorii. Capacitatea extinsă a 
unității școlare va sprijini de asemenea desfășurarea în condiții optime a activităților și proiectelor extrașcolare și 

http://www.adrcentru.ro/
http://www.inforegio.ro/


ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

www.inforegio.ro    I   www.facebook.com/inforegio.ro 

Călătoria continuă!  
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană  prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.  

extracurriculare la nivelul unității de învățământ, obiect al proiectului, activități și proiecte de care vor putea beneficia 
nu doar elevii înscriși la cursurile unității școlare obiect al proiectului, dar și alți membrii ai comunității locale. 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: viitorii elevi ai școlii, părinții actualilor și viitorilor elevi, viitorul personal 
angajat al unității școlare obiect al proiectului și comunitatea locală în ansamblul acesteia. 
 

Descrierea investiției:  
Lucrările care vor fi executate în cadrul proiectului sunt următoarele: 
1. EXTINDERE SCOALA 
Extinderea corpului de școală existent se va face printr-un corp nou, cu regim de înălțime P+2E și cu o suprafață 
construită desfășurată totală de 2,267 mp. Conform planului de situație, clădirea, va fi amplasată pe latura de nord a 
clădirii existente, pe un teren având suprafața de 8.796 mp, aflat în proprietatea Municipiului Sibiu. Corpul nou va avea 
o capacitate de 660 de elevi care își vor desfășura activitatea în 22 de săli de clasă, dispuse astfel: 

 la parter se propun șapte săli de clasă și grupuri sanitare; 

 la etajul 1 se propun șapte săli de clasă, un laborator de chimie cu un cabinet și grupuri sanitare; 

  la etajul 2 se propun opt săli de clasă, o sală profesorală și grupuri sanitare 

  la terasă se propune amplasarea centralei termice; 
În incinta corpului nou va fi amplasat și un laborator de chimie și o sală profesorală. Fiecare sală de clasă va avea 
capacitatea de 30 de elevi. Acoperișul va fi tip terasă, înierbat astfel încât să poată fi utilizat pentru desfășurarea în aer 
liber a activităților copiilor. Aici pot fi organizate spații de joacă și activități de relaxare pentru aceștia. Construcția 
propusă va avea o structură alcatuită din stâlpi și dale din beton armat, perimetral se vor realiza grinzi din beton armat 
cu rol de rigidizare a structurii. Sistemul structural se va rezema pe fundații izolate rigide. Închiderile exterioare vor fi 
realizate din zidărie de caramidă. Clădirea va fi izolată cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime la pereți, polistiren 
expandat EPS150 de 20 cm la acoperișul terasă iar la soclu va fi folosit polistiren extrudat XPS de 5 cm. Clădirea va fi 
finisată exterior cu placaj din alucobond și tencuială decorativă. Ferestrele și ușile exterioare vor fi din profile de 
aluminiu cu sticlă în sistem termopan – tripan, aceasta din urmă având caracteristici termoizolatoare superioare. 
Accesele și circulațiile din interiorul clădirii au fost dimensionate corespunzător astfel încât să deserveasca persoanele 
cu dizabilități, la accesul principal în clădire a fost prevăzută o rampă pentru a facilita accesul acestora. Pardoselile se 
vor executa din covor PVC. La executarea șapelor se va avea în vedere ca la final pardoselile finite să fie la același nivel. 
Pereții vor fi finisați după cum urmează: la grupuri sanitare se va aplica faianță porțelanată, pereții la sălile de clasă și 
holuri cu vopsea lavabilă, aceștia vor fi placați până la cota +1,50 cu placaje de fibrociment. 
 

2. SALA DE SPORT 
Sala de sport va fi construită ca și corp nou al școlii, aceasta va avea dimensiuni corecte pentru desfașurarea activităților 
sportive și jocurilor și va avea acces din exterior. Sala de sport va avea regimul de înălțime P. Deasupra zonei anexelor s-a 
gândit o terasă exterioară înierbată. Construcția propusă va avea o structură realizată din elemente metalice la sala de sport 
iar la anexe cadre din beton armat. Sistemul structural va rezema pe fundații izolate rigide cu bloc și cuzinet din beton armat. 
Pentru închideri s-au ales pereți cortină la sala de sport și zidărie de cărămida la anexe. Tâmplaria exterioară va fi realizată din 
aluminiu culoare gri antracit cu geam termoizolant iar cea interioară din tâmplarie din lemn. La exterior clădirea va fi finisată 
cu tablă fățuită zinc titan iar soclul cu tencuială decorativă mozaicată. Pardoselile se vor executa din rășini epoxidice 
poliuretanice pentru săli de sport în sala de sport și covor PVC la anexe. La executarea șapelor se va avea în vedere ca la final 
pardoselile finite să fie la același nivel. Pentru un aspect estetic plăcut și pentru o mai bună rezistență la lovire în timpul 
jocurilor pe fațada cortină se va realiza un joc din sticlă securizată mată colorată. 
 

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 

8.097.609,91 8.097.609,91 8.097.609,91 6.882.968,44 1.052.689,27 161.952,20 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 7.935.657,71 lei (98,00% din valoarea eligibilă 
a proiectului) aproximativ: 1.706.116,08 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, 
respectiv cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finanțare). 
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