FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Comuna HOGHILAG
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 120669
Titlul: Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță din localitatea Valchid, com.

Hoghilag, județ Sibiu
Solicitant – UAT Comuna Hoghilag
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Comuna HOGHILAG, str Principala, nr.305, judet Sibiu
Durata de implementare: 76 luni, respectiv între data 10.08.2017 și data 30.11.2023, 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 este cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii, în
special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului din cadrul unitatii de învatamânt
Gradinita Valchid, prin valorificarea potentialului imobilului, ca urmare a reabilitarii, modernizarii si
extinderii gradinitei.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Cresterea efectivului de copii prescolari înscrisi la gradinita pâna în anul tinta (2023) cu 38.77 %
2. Crearea a unui nou loc de munca de cadru didactic în cadrul unitatii de învatamânt
3. Promovarea obiectivului de investítii si a sistemului educational timpuriu
4. Datorita cresterii gradului de atractivitate si micsorarii semnificative a procentului apartinând copiilor
care parasesc timpuriu sistemului educational, se preconizeaza o crestere semnificativa a procentului de
educare în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 3-5 ani. Se preconizeaza o crestere a ratei de tranzitie
spre niveluri superioare ale educatiei.
Indicatori prestabiliți de realizare:
 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-49 persoane.
Beneficiarii direcți ai proiectului:
Prezentul proiect propus spre finantare se adreseaza în special persoanelor apartinand categoriei
dezavantajate din satul Valchid,comuna Hoghilag. Astfel, în prezent populatia dezavantajata a satului Valchid
este în numar de 504 oameni de etnie rroma. Conform datelor preluate de la compartimentul de asistenta
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sociala din cadrul Primariei Hoghilag, un numar de aproximativ 21 de copii cu varste cuprinse intre 3-7 ani nu
sunt inscrisi în nici una din unitatiile de invatamant din apropriere. Conform datelor preluate din ultimul
recensamant si din datele de la unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala Hoghilag, numarul de copii
neinscrisi la nici o unitatea de invatamant este în crestere cu aproximativ 20%-22% în fiecare an.

Beneficiarii indirecți ai proiectului:
- populatia comunei Hoghilag
- parintii copiilor care vor beneficia de conditiile din gradinita nou construita;
- administratia publica locala, crescând capacitatea sa manageriala;

Descrierea investiției:
Pentru realizarea obiectivului de investitii se va adopta o solutie care presupune atât lucrari de reparatii la
imobilul vechi de peste 40 de ani, cât si lucrari de demolare si extindere care sa tina cont de specificul sasesc al
zonei si sa respecte standardele si normativele în vigoare privind proiectarea, realizarea si exploatarea
constructiilor pentru gradinite de copii.
Noua gradinita va lua forma unei „gospodarii” specifice sasesti, conturându-se astfel doua curti: cea din fata si
cea din spate, de dupa „sura”. Curtea din fata va permite accesul facil tuturor utilizatorilor, iar curtea din spate
va fi destinata orelor de sport si recreere ale copiilor.
Cladirea pastrata va adaposti un windfang, un vestiar pentru 2 grupe, o sala polifunctionala în care se va face
si servirea mesei, o încapere destinata cadrelor didactice ce va cuprinde si cabinetul medical si va avea vestiar
si grupuri sanitare dedicate. Extinderea va adaposti camera de izolare cu baie proprie, doua sali pentru grupe a
câte 24 respectiv 25 copii fiecare, ce vor avea grupuri sanitare proprii, inclusiv adaptate persoanelor cu
dizabilitati si un spatiu comun pentru joaca si activitati diverse. Adosat extinderii se va realiza încaperea pentru
centrala termica cu combustibil solid.
Principalele lucrari de reabilitare, modernizare si extindere:
- refacerea sarpantei corpului initial
- refacerea planseului de lemn peste parterul corpului initial
- înlocuirea elementelor din lemn verticale a cladirii initiale
- reabilitarea accesului la subsol si a subsolului ( zidaria peretilor, zidaria boltilor si arcelor, pardoseala, trepte)
- refacerea peretului calcan al cladirii initiale
-reabilitarea subsistemelor si elementelor neo-structurale ( finisaje, pardoseli, tâmplarii, jgheaburi, burlane,
trotuare de protectie)
- igienizarea zonei de peste boltile de zidarie
-dezafectarea corpului executat ulterior si executarea unui corp nou adecvat din punct de vedere structural si
consistent din punct de vedere arhitectural cu cladirea initiala

Bugetul proiectului (lei):
Valoarea
totală

Valoarea
totală eligibilă

1.751.816,84 1.726.523,54

Valoarea eligibilă
nerambursabilă
din FEDR

1.467.545,02

Valoarea eligibilă Valoarea cofinanţării Valoarea
nerambursabilă din
eligibile a
neeligibilă
bugetul naţional
Beneficiarului
inclusiv TVA

222.511,70

36.466,82

25.293,30

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.714.816,84 lei (98% din valoarea
eligibilă a proiectului) aproximativ: 363.899,13 euro, 1 euro = 4,6443 RON (la cursul de schimb prevăzut în
Ghidul solicitantului).
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