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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL 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 123289 

Titlul: Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru 
învățământul preșcolar la Școala Gimnazială Singidava Cugir 

Solicitant – UAT ORAȘUL CUGIR 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Oraș Cugir, Str. Alexandru Sahia, nr. 14, județ Alba 
 

Durata de implementare: 28 luni, respectiv între data 07.12.2017 și data 31.03.2020, 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 creșterea gradului de participare la învățământul 
preșcolar din orașul Cugir prin îmbunătățirea calității infrastructurii.  
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Asigurarea respectării standardelor de siguranță, confort, igienă și funcționalitate specifice instituțiilor 
publice de învățământ, prin reabilitarea și modernizarea clădirii din str. Al. Sahia, nr. 14, Cugir, jud. Alba. 

 Îmbunătățirea procesului educațional prin echiparea clădirii cu mobilierul necesar unei bune 
desfășurări a activității de învățământ preșcolar. 

 Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile educaționale prin realizarea de 
rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin preșcolar - 75 persoane. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  

 Beneficiari direcți sunt reprezentați de preșcolarii care urmează cursurile Grădiniței cu Program 
Normal Voinicel din orașul Cugir, în număr de 58 de preșcolari, din care 32 de fete. Au fost declarați 17 
preșcolari ca aparținând etniei rome. 

http://www.adrcentru.ro/
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 O a doua categorie de beneficiari direcți este reprezentată de cadrele didactice care își desfășoară 
activitatea în cadrul Grădiniței. Astfel, aproximativ 3 persoane vor beneficia de condiții de lucru 
îmbunătățite, ceea ce va conduce la un grad sporit de satisfacție în muncă. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  

 Părinții și comunitatea de cetățeni, care vor beneficia de servicii educaționale ridicate și astfel nu 
vor fi nevoite să migreze spre marile centre urbane sau în afara țării. Comunitatea va avea cel mai mult 
de câștigat de pe urma implementării proiectului, deoarece prin acesta se vor asigura premisele 
dezvoltării viitoarei generații de tineri, care vor utiliza capacitatea educațională dobândită pentru a 
asigura viitorul orașului Cugir. 

 De asemenea prin reducerea emisiilor de CO2 înregistrate prin implementarea proiectului va 
creste calitatea mediului ambiant în orașul Cugir și județul Alba. 
 

Descrierea investiției:  

 Decaparea învelitorii și termoizolației actuale a planșeului de acoperiș și refacerea lor din 
materiale noi de bună calitate. 

 Lărgirile golurilor de uși impuse de normele actuale de proiectare. 

 Înlocuirea tuturor instalațiilor utilitare. 

 Dotarea clădirii cu o instalație de detecție și semnalizare și alarmare incendii conform prevederilor 
Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor 

 Toate ușile aferente caselor de scări, vor fi prevăzute cu dispozitive de autoînchidere. 

 Înlocuirea tuturor instalațiilor utilitare. 

 Prevederea unui sistem de ventilare a sălilor de grupă cu recuperator de căldură. 

 Înlocuirea finisajelor existente cu altele noi (de ex. pardoseli antiderapante). 

  Prevederea unor rampe de acces în clădire a persoanelor cu dizabilități locomotor. 

 Implementarea sistemelor de iluminat echipate cu surse LED de înaltă performanță energetică. 

 Înlocuirea hidroizolației învechite, astfel reducând infiltrațiile de apă prin aceasta. 

 Prevederea unor panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră. 

 Folosirea materialelor de construcție și a finisajelor cu un grad mare de reciclare (vată bazaltică, 
lemn ignifugat, parchet din lemn triplu stratificat, etc.) 
 

Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

1.955.616,72 1.955.616,72 1.662.274,24 254.230,15 39.112,33 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.916.504,39 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 412.036,29 euro; 1Euro=4,6513RON (la cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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