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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii  
Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale 
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 123133 

Titlul: Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si a Rețelei de străzi urbane, în vederea 
creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 
Localizare proiect Proiectul ”Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si a Retelei de strazi urbane, in vederea 
cresterii calitatii vietii in municipiul Fagaras” propune lucrari de modernizare si reabilitare la Scoala 
Gimnaziala nr.7 si lucrari de reabilitare si modernizare a 11 strazi urbane. Este un proiect integrat, format din 
doua componente, A – Scoala nr.7 si componenta B strazile Str.Azotului, Str.Campului, Str.Vasile Alecsandri, 
Str.Constantin Brancoveanu, Str.Nicolae Balcescu, Str.Mihai Eminescu, Str.1 Decembrie 1918, Str.Titu Pertia, 
Str.I.M. Klain, Str.Salcamului 1, 2, str.Uniunii. Imobilul Scoala nr.7 este situat pe strada str. Dr. Ioan Senchea, 
nr.104B, mun. Fagaras, jud. Brasov, extras de carte funciara CF 105174, nr. Cadastral 105174.  
 
Durata de implementare: 52 luni, respectiv între data 01/04/2018 și data 31/07/2022, 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  
Imbunatațirea calitații vieții populației din mun. Fagaras prin îmbunatațirea ofertei educaționale si a 
infrastructurii publice urbane. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1.  consolidarea si reabilitarea cladirii existente a Scolii Gimnaziale nr. 7 si extinderea acesteia cu un nivel 
si dotari aferente 
2.  construcție noua sala de sport 
3.  realizare lift exteriior cladire scoala 
4.  reabilitare si modernizare infastructura stradala urbana (11 strazi) 
Dezvoltare urbana: Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane  1,449.50 mp 
Dezvoltare urbana: Spațiu deschis creat sau reabilitat în  zonele urbane 14,542.00 metri patrati 
Cladiri publice contruite/ modernizate/ extinse 2 unitati 
 

http://www.adrcentru.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

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

Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

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

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 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Elevii ce învata la Scoala Generala nr. 7 – 403 de elevi 
63 de cadre didactice, 9 personal auxiliar; 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt locuitorii orasului Fagaras, dintre care si persoanele cu dizabilitați, 
societatea în ansamblu, cei care vor utiliza, in urma realizarii proiectului, strazile si trotuarele 
modernizate si care vor beneficia de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, datorita îmbunatațirii 
accesibilitații, unui trafic mai eficient fara blocaje si implicit de cresterea calitații mediului urban. 
Prin implementarea proiectului va creste calitatea serviciilor educationale, atat din prisma activitatilor 
scolare prin realizarea de noi laboratoare cat si a activitatilor sportiv – recreative (sala de sport noua) 
urmarind totodata ca rata de abandon scolar sa fie zero si incontinuare.. 
 
Descrierea investiției:  
Proiectul ” Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si a Rețelei de strazi urbane, în vederea cresterii calitații 
vieții în municipiul Fagaras” este un proiect integrat care vine sa raspunda nevoilor identificate în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare a Municipiului.  
 
Cladirea Scolii Generale nr. 7 este situata pe strada Dr. loan Senchea 104B, municipiul Fagaras, județul 
Brasov. Amplasamentul (teren +cladire) se afla in proprietatea Municipiului Fagaras, fiind inscris in 
domeniul public al Unitații Administrativ-Teritoriale. 
Imobilul este inscris in Cartea Funciara a municipiului Fagaras sub nr. cadastral 105174. Terenul are o 
suprafața de 4155.00 mp si pe acesta se regasesc: 
 Cladire scoala generala nr.7- amprenta la sol de 749.00 mp 
 Circulații - 2561,14 mp 
 Spații verzi -844,86 mp 
 
În vederea eficientizarii funcționale, aducerea imobilului la standardele actuale se propun urmatoarele 
lucrari: 
- consolidarea structurii de rezistența a celor doua corpuri de cladire în vederea încadrarii în standardele 
actuale, extinderii cu un corp de cladire nou ce v-a adaposti sala de sport si supraetajarea cladirii 
existente cu un nivel. 
- construcția unui corp de cladire nou care sa adaposteasca sala de sport 
- Supraetajare în vederea extinderii zonei de laboratoare si sali de clasa 
- Reabilitarea termica a cladirii prin placarea cu vata bazaltica a fațadelor, termoizolarea terasei 
necirculabile, înlocuirea instalației interioare de distribuire a agentului termic, înlocuirea tâmplariei 
existente cu tâmplarie cu grad de eficiența crescut. 
- Recompartimentarea spațiilor interioare existente în vederea realizarii fluxurilor corecte. 
- Desfacerea tuturor finisajelor existente în vederea igienizarii si reabilitarii cladirii 
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- Înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi, în acord cu cerințele acestui tip de funcțiune 
- Înlocuirea sistemului de scurgere al apelor pluviale 
- Înlocuirea pervazelor interioare si exterioare 
- Refacerea tuturor straturilor terasei la cota nou propusa 
- Refacerea trotuarelor perimetrale si etansarea cu cordon de bitum 
- Conformarea cladirii în vederea accesului persoanelor cu dizabilitați 
- Refacerea tuturor finisajelor exterioare 
- Înlocuirea instalației de împamântare cu priza de pamânt. 
- Înlocuirea instalațiilor electrice existente. 
- Înlocuirea instalațiilor sanitare existente 
- Înlocuirea instalațiilor termice interioare existente 
- Înlocuirea corpurilor de iluminat existente 
- Realizarea instalațiilor termice, sanitare si electrice pentru corpurile noi de cladire 
- Realizarea rețelei de hidranți interior necesari 
- Realizarea rețelei de hidranți exteriori necesari 
- Realizarea gospodariei de apa în vederea datarii cu hidranți interior. 
- Dotarea cladirii cu centrala de detecție si semnalizare incendiu 
- Dotarea cladirii cu mijloace de aparare împotriva incendiilor (stingatoare, pichete PSI) 
- Dotarea cu mobilier nou a salilor de clasa 
- Dotarea cu mobilier sanitar nou a grupurilor sanitare. 
 
Totodata, în ceea ce priveste ” Reabilitare rețea de strazi urbane în municipiul Fagaras” sunt prevazute 
urmatoarele lucrari de intervenție: 
 Modernizarea a 11 de strazi ce totalizeaza 6589 metri. 
 
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 

19.221.707,09 18.524.415,85 15.745.753,49 2.408.173,45 370.488,91 697.291,24 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 18.153.926,94 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 3.897.783,56 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului, respectiv cursul InforEuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 
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