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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORASUL LUDUS  
 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
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 
Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120294 
Titlul: EXTINDEREA SI ECHIPAREA STRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE IOAN VLADUTIU 
ORASUL LUDUS, JUDETUL MURES 
Solicitant – UAT ORASUL LUDUS 

Localizare proiect  Amplasamentul investiþiei - Scoala Gimnaziala Ioan Vladuþiu: Str. Crinului,nr. 2, Orasul Ludus, jud. 
Mures. Imobilul identificat prin Cartea Funciara nr. 57008 a localitatii Ludus, nr. cad./ nr. top. 57008, este în proprietatea 
orasului Ludus, si este situat în intravilanul orasului în afara zonelor de protectie 
 
Durata de implementare: 84 luni, respectiv între data 01.06.2015 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 proiectului îl constituie cresterea gradului de participare a populatiei în învatamântul primar si 
gimnazial în orasul Ludus prin îmbunataþirea infrastructurii educationale a scolii Gimnaziale Ioan Vladutiu 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 -   populatia scolara din orasul Ludus, care va beneficia de infrastructura îmbunatatita, cu precadere grupurile care se 
afla în risc sporit de abandon scolar si de parasire timpurie a scolii, precum si persoanele cu dizabilitati care vor 
beneficia de infrastructura necesara 
-    cadrele didactice care predau în cadrul scolii, si care în conditiile realizarii proiectului îsi pot desfasura activitatea mai 
eficient asigurând un proces educational calitativ, la standarde europene, cu precadere cadrele didactice vârstnice prin 
îmbunataþirea calitatii vieþii acestora, contribuind astfel la întarirea participarii si implicarii active a acestora în viata 
societatii. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Populatia orasului Ludus, cu localitaþile componente Avramesti, Cioarga, Ciurgau, Fundatura, Gheja, Ludus (resedinta) 
si Rosiori - datorita diseminarii aptitudinilor, informatiilor acumulate de catre beneficiarii directi 
Parintii copiilor care învata în scolile reabilitate si modernizate 
Administratia publica locala, crescând capacitatea sa manageriala 

http://www.adrcentru.ro/
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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 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv 

TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

10.724.260,52 10.724.260,52 10.724.260,52 9.115.621,46 85 1.394.153,84 13 214.485,22 2 0 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR:  10.509.775,30 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.259.535,03 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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