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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORASUL CUGIR 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 
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 
Obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului 
antepreşcolar şi preşcolar 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 123288 

Titlul: REABILITARE, MODERNIZARE, ECHIPARE  INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF PERVAIN CUGIR 

Solicitant – UAT ORAȘUL CUGIR 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, orașul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 și str. Traian Vuia nr.1, jud. Alba 
 

Durata de implementare: 29 luni, respectiv între data 12.12.2017 și data 30.04.2020, 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 cresterea gradului de participare la învațământul prescolar 
din orasul Cugir prin îmbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarii Gradinitei cu Program 
Normal nr.2 si a Gradinitei cu Program Prelungit nr.3. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Asigurarea respectarii standardelor de siguranta, confort, igiena si functionalitate specifice 
institutiilor publice de invatamant, prin reabilitarea si modernizarea cladirii a 2 gradinite apartinatoare 
Scolii Gimnaziale Iosif Pervain: corp GPN2-str.21 Decembrie 1989 nr.17, corp GPP3-str.Traian Vuia nr.1. 
2.  Imbunatatirea procesului educational prin echiparea cladirii cu mobilierul necesar unei bune 
desfasurari a activitatii de invatamant prescolar. 
3. Cresterea accesibilitaþii persoanelor cu dizabilitaþi la serviciile educaþionale prin realizarea de rampe 
pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor. 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului:  
Beneficiari directi sunt reprezentati de prescolarii care urmeaza cursurile Gradinitei cu Program Normal nr. 2 
si Gradinitei cu Program Prelungit nr. 3 din orasul Cugir, in numar de 89 de prescolari, din care 46 de fete. S-
au declarat 4 prescolari de etnie rroma. O a doua categorie de benecifiari directi este reprezentata de 
cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul Gradinitei. Astfel, aproximativ 7 persoane vor 
beneficia de conditii de lucru imbunatatite, ceea ce va conduce la un grad sporit de satisfactie in munca. 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiari indirecti: 
In mod indirect grupul tinta al proiectului va fi reprezentant de parinti si comunitatea de cetateni, care 
vor beneficia de servicii educationale ridicate si astfel nu vor fi nevoite sa migreze spre marile centre 
urbane sau in afara tarii. Comunitatea va avea cel mai mult de castigat de pe urma implementarii 
proiectului, deoarece prin acesta se vor asigura premisele dezvoltarii viitoarei generatii de tineri, care 
vor utiliza capacitatea educationala dobandita pentru a asigura viitorul orasului Cugir. 
 

Descrierea investiției:  
1. Pentru corpul: Corp GPN2-str.21 Decembrie 1989 nr.17: 

• Reconformarea structurala a sarpantei. 
• Largirile golurilor de usi impuse de normele actuale de proiectare. 
• Inlocuirea tuturor instalatiilor utilitare. 
• Realizarea unei scari exterioare 
• Prevederea unui sistem de ventilare a salilor de grupa cu recuperator de caldura, in ambele variante. 
• Inlocuirea finisajelor existente cu altele noi (de ex.pardoseli antiderapante). 
• Inlocuirea unor usi interioare si modificarea latimii libere a acestora. 
• Dotarea cu mobilier specific, Inlocuirea centralelor termice existente cu unele moderne, in 
condensatie. 

2. Pentru corpul: Corp GPP3-str.Traian Vuia nr.1: 
• Reconformarea structurala a sarpantei,  
• Inlocuirea tuturor instalatiilor utilitare,  
• Prevederea unui sistem de ventilare a salilor de grupa cu recuperator de caldura. 
• Inlocuirea finisajelor existente cu altele noi ce respecta aceasta cerinta. 
• Inlocuirea unor usi interioare si modificarea latimii libere a acestora. 
• Termoizolarea anvelopantei (pereti exteriori, planseu peste parter, planseu peste subsol). 
• Inlocuirea centralelor termice existente cu unele moderne, in condensatie. 
• Prevederea unor panouri solare pentru producerea de apa calda menajera. 
Au fost prevazute si lucrari conexe realizarii obiectivului. Aceste lucrari constau in: 
• Alei si spatii verzi 
• Retele exterioare de ape pluviale 

 

Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul 
naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

2.866.374,54 2.860.424,54 2.431.360,87 371.855,18 57.208,49 5.950,00 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.803.216,05 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:  602.673,67 Euro,  euro = 4,6513 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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