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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT TÂRGU SECUIESC 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 
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 
 
Titlul: Construirea si echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie anteprescolara – 
grădinița cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL TARGU SECUIESC 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, strada Ady Endre nr. 
20. 
 
Durata de implementare: 59 luni, respectiv între data 01.07.2017 și data 31.05.2022, 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 proiectul consta în îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
preșcolare la nivelul municipiului Târgu Secuiesc prin construirea unei grădinile cu program prelungit, în 
vederea creșterii gradului de participare la învățământul preșcolar. Proiectul este elaborat astfel încât sa se 
încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020, mai precis în obiectul specific 
„Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”. Obiectivul general al proiectului va putea fi 
atins doar prin realizarea obiectivelor specifice 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru 80 de copii preșcolari din Municipiul Târgu Secuiesc, 
județul Covasna 
2. Construirea si dotarea unei grădinile cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului:  

- Cei 80 de copii care vor beneficia de o grădiniță cu program prelungit moderna si dotata cu 
echipamente înalt calitative; 

- Municipiul Târgu Secuiesc în calitate de proprietar al imobilului nou construit; 
- Cadrele didactice si personalul auxiliar care își va desfășura activitatea în clădirea obiect al 

proiectului; 
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Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
- Aparținătorii elevilor, dar si persoanele care vizitează grădinița cu program prelungit prin faptul ca 

vor beneficia de serviciile unei clădiri noi, moderne si eficiente din punct de vedere termic si 
energetic; 

- Ante preșcolarii din Municipiul Târgu Secuiesc care se vor înscrie în anii următori la grădinița cu 
program prelungit nou construita; 

- Comunitatea locala prin creșterea atractivității municipiului Târgu Secuiesc ca urmare a realizării 
investiției; 

- Populația județului Covasna prin faptul ca investiția va servi ca exemplu pentru celelalte orașe din 
județ, pentru a-si ridica standardele de civilizație si protecție a mediului;  

 
 
Bugetul proiectului: 
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din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.813.972,91 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:  615.982,18 Euro,  euro = 4,6615 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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