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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SIBIU 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: 10. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE  
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 OPERAŢIUNEA: 10.1B. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120361 

Titlul: „Extindere corp școală la Școala Gimnazială I.L. Caragiale Sibiu” 

Solicitant – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sibiu 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu, str. Vasile Alecsandri nr. 10 
 

Durata de implementare: 50 luni, respectiv între data 01.08.2017 și data 30.09.2021, 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 accesului, calității și a atractivității educației la nivelul 
învățământului obligatoriu din unitatea de învățământ supusă intervențiilor - Școala Gimnazială I.L. Caragiale 
Sibiu, cu impact direct asupra creșterii accesului, calității și a atractivității educației la nivelul învățământului 
obligatoriu din Municipiul Sibiu. 
  

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Crearea condițiilor pentru desfășurarea activităților educaționale specifice în spații adecvate prin extinderea 

Scolii Gimnaziale I.L.Caragiale Sibiu. 
 Asigurarea accesului la procesul educațional într-un singur schimb pentru toți elevii scolii. 
 Creșterea calității și atractivității educației și asigurarea unei baze materiale educaționale moderne prin 

dotarea unității de infrastructura extinse prin proiect. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 521 persoane (234 fete și 287 băieți). 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
În primul rând de rezultatele proiectului vor beneficia 521 de elevi care vor frecventa cursurile desfășurate în 
cadrul Scolii Gimnaziale IL. Caragiale Sibiu, precum și cele 38 de cadre didactice. 
 

Beneficiari indirecți ai proiectului: 
- Cetățenii care locuiesc în zona Dumbrăvii și cartierul Hipodrom IV ai căror copii vor urma cursurile primar sau 

gimnazial în cadrul Scolii Gimnaziale I.L. Caragiale. 
- Municipiul Sibiu va beneficia de proiect prin creșterea accesului, calității și a atractivității educației la nivelul 

municipiului Sibiu. 
- în cadrul procesului de elaborare a documentației tehnico-economice și a scrierii cereri de finanțare a fost 

implicat personalul tehnic de specialitate si directorul unității de învățământ pentru a analiza și a identifica cele 
mai bune soluții care vor conduce la implementarea proiectului. De asemenea, a fost implicat personalul de 
specialitate din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu în 
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vederea asigurării respectării cerințelor de proprietate/legalitate/avize din Ghidul Solicitantului aferent Axei 
Prioritare 10, priorității de investiții 10.1, obiectivul specific 10.1. 

 

Descrierea investiției: 
- Se va realiza extinderea corpului de școală existent cu un corp nou de clădire poziționat la joncțiunea cu latura 

nord-estică a școlii existente, ce va include 11 săli de clasă, un cabinet fizică-chimie, un cabinet informatică, o sală 
multimedia, bibliotecă cu sală de lectura, o sală de mese cu oficiu, cabinet medical, cabinet direcțiune și ședințe 
consiliu administrație, birou administrator, cabinet pentru alimente, vestiar personal nedidactic, cancelarie cadre 
didactice, atelier mecanic, arhiva, anexa pentru materialul didactic, anexa pentru materialele de întreținere, grupuri 
sanitare la fiecare nivel raportate la numărul de elevi. 

- Realizarea unei săli de gimnastică împreuna cu anexele aferente: vestiare și dușuri. 
- Accesul principal se va modifica și se va realiza la nivelul corpului nou propus între axele 3/5 - A/C conform 

planșelor de arhitectură; 
- Se va realiza un acces secundar pe latura nord vestica pe ax L intre axele 3 / 4; 
- Circulația între cele doua corpuri existent și propus se va realiza doar la nivelul parterului printr-un culoar de trecere. 
- Asigurarea realizării încăperilor cu suprafețele și finisajele conform normativelor europene și a exigențelor de 

calitate prevăzute de legislația în vigoare. 
- Asigurarea confortului termic al clădirii prin termoizolarea construcției cu stratificația minim 15cm. 
- Tâmplăria exterioară se va realiza obligatoriu din profile aluminiu cu minim 5 camere. 
- Sistemul de acoperire va fi tip terasă necirculabila termoizolată cu stratificația standard polistiren extrudat/vata 

minerala bazaltica/similar (minim 30cm) 
- Terasa realizata peste accesul principal va fi înierbată (terasă verde). 
- Instalarea unui sistem de supraveghere video atât în interiorul cât si în exteriorul clădirii. 
- Alimentarea instalaților electrice se va realiza prin modificarea branșamentului electric existent. 
- Pentru o eficiență energetica cât mai mare și o reducere a costurilor se vor monta corpuri de iluminat echipate cu 

surse de iluminat LED. 
- În spațiul tehnic se va monta centrala de condensație alimentată cu gaze naturale. 
- Se vor instala radiatoare, vas de expansiune închis, pompe de circulație și un boiler apă caldă menajeră. 
- Se vor monta panouri solare pe învelitoarea clădirii 
- Refacerea zonei asfaltate din curtea interioară, captarea apelor pluviale și dirijarea acestora către rigole și cămine. 
- Se vor amenaja un teren de baschet și un teren de volei. 
- În spațiile verzi existente se vor planta arbori ornamentali. 
- Se vor reface toate zonele afectate de execuția corpului nou. 
- In zona accesului principal in incinta se va executa o împrejmuire cu o poarta glisanta cu acționare electrică. 
- Pentru desfășurarea în bune condiții a activității școlii aceasta va fi dotata cu mobilier si echipamente IT. 

 
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 Beneficiar 

12.510.746,45 12.510.746,45 12.510.746,45 10.634.134,48 1.626.397,04 250.214,93 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 12.260.531,52 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului): 2.635.936,52 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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