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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA PĂSĂRENI 
 

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 121294 

Titlul: Modernizarea a două unităţi de învăţământ de pe raza comunei Păsăreni 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PĂSĂRENI 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Mureș, comuna Păsăreni,  str.Principală , nr. 209 
 

Durata de implementare: 73 luni, respectiv între data 30.11.2016 și data 30.11.2022, aceasta 

cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului  

Obiectivul general al proiectului "Modernizarea a doua unitati de invatamant de pe raza comunei 
Pasareni" consta in îmbunatatirea calitatii sistemului educational de la nivelul comunei asigurarea 
tuturor conditiilor necesare pentru desfasurarea activitatilor didactice din cadrul unitatilor de 
învatamânt de pe raza acestei comune. Indeplinirea acestui obiectiv va duce la cresterea gradului de 
participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, in special pentru copii cu risc 
crescut de parasire timpurie a sistemului, aflati in zona rurala. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  

 Modernizarea infrastructurii educationale a 2 unitati de invatamant din comuna Pasareni: SCOALA 

GIMNAZIALA ”KISS GERGELY” PASARENI si SCOALA PRIMARA GALATENI. 

 Reducerera costurilor de intretinere in cele doua unitati scolare cuprinse in proiect, prin asigurarea 

eficientei energetice. 

 Asigurea conditiilor optime pentru participarea in invatamantul obligatoriu pentru 128 de persoane, 

care constituie in prezent populatia scoalara a celor doua unitati de invatamant.  
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 128 de persoane (59 fete 

și 69 băieți). 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
Beneficiari directi: 

- aproximativ 19 persoane, reprezentand personalul si cadrele didactice care activeaza in cadrul institutiilor de 

invatamant cuprinse in acest proiect  

- aproximativ 128 de persoane/an reprezentant actualii si viitorii elevi ai Comunei Pasareni care vor frecventa 

programul in cadrul unitatilor de invatamant cuprinse in acest proiect. Acestia au fost inclusi de catre solicitantul 

UAT Comuna Pasareni in conceperea proiectului sub forma de beneficiari principali. 

- Administratia Publica Locala: UAT Comuna Pasareni va beneficia de majorarea capacitatii manageriale si 

reducerea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea unitatilor de invatamant cuprinse in acest proiect. Avand 

calitatea de solicitant, UAT Comuna Pasareni a contribuit si va contribui la procesul de concepere/dezvoltare si 

implementare a proiectului, prin elaborarea si cofinantarea acestuia. 

Beneficiari indirecti: 

- populatia Comunei Pasareni (aproximativ 1751 persoane conform INS in iulie 2017) datorita diseminarii 

competentelor si informatiilor acumulate de catre beneficiarii directi. 

- parintii copiilor care invata in cele 2 unitati scolare modernizate (aproximativ 220 parinti/an). 
 

Descrierea investiției: 

Prezentul proiect propune executarea lucrarilor de modernizare a 2 cladiri ale unitatilor de invatamant de pe raza 
comunei Pasareni in scopul imbunatatirii calitatii sistemului educational si asigurarea tuturor conditiilor necesare 
pentru desfasurarea activitatilor didactice in cadrul acestor unitati de invatamant si cresterea gradului de 
participare la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului obligatoriu. 
Principalele lucrari de interventie propuse asupra fiecarei componente sunt: 
1. Scoala Generala Kiss Gergely Pasareni: 
- Extinderea cladirii cu un corp parter (centrala termica si sertar) 
- Modernizarea cladirii scolii, prin schimbarea usilor si ferestrelor, si refacerea finisajelor interioare si exterioare 
(pereti, tavane, pardoseli) 
- Refacerea în întregime a acoperisului (sarpanta, strat suport, învelitoare din tigla, elemente de tinichigerie). 
- Termoizolarea anvelopei cladirii, prin placi de polistiren de 12 cm grosime la pereti si 30 cm la pod. Se vor utiliza 
materiale având clasa de reactie la foc B-s1, d0. 
- Reabilitarea instalatiei electrice de la parter si schimbarea tuturor corpurilor de iluminat cu eficienta energetica 
ridicata si durata mare de viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice 
- Realizarea unei retele de încalzire centralizate, compuse din panouri statice de încalzire din tabla, retea de 
distributie si montarea de urilaje în sala cazanelor. 
- Montarea de panouri solare pe acoperisul cladirii în vederea asigurarii apei calde menajare din surse alternative 
- Realizarea instalatiilor de semnalizare, detectare si stingere în caz de incendiu 
- Dotarea cladirii cu mobilier specific (pentru sali de clasa, pentru spatiile comune, pentru spatiile tehnice, pentru 
sala de gimnastica) 
- Dotarea cu materiale didactice 
- Dotare cu echipamente IT, de birotica si active necorporale (softuri educationale) 
- Realizarea unui trotuar de garda si a spatiilor de circulatie exterioare 
- Realizare lucrarilor de amenajare exterioara (spatii verzi, dotare cu obiecte urbane). 

http://www.adrcentru.ro/
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2. Scoala Primara Galateni: 
- Extinderea cladirii cu un corp parter (centrala termica si grupuri sanitare) 
- Modernizarea cladirii scolii, prin schimbarea usilor si ferestrelor, si refacerea finisajelor interioare si exterioare 
(pereti, tavane, pardoseli) 
- Termoizolarea anvelopei cladirii, prin placi de polistiren de 12 cm grosime la pereti (clasa de reactie la foc B-s1, 
d0) si 28 cm vata bazaltica la pod (clasa de reactie la foc A1). 
- Reabilitarea instalatiei electrice si schimbarea tuturor corpurilor de iluminat cu eficienta energetica ridicata si 
durata mare de viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice 
- Realizarea unei retele de încalzire centralizate, compuse din panouri statice de încalzire din tabla, retea de 
distributie si montarea de utilaje în sala cazanelor. 
- Montarea de panouri solare pe acoperisul cladirii în vederea asigurarii apei calde menajare din surse alternative 
- Realizarea instalatiilor de semnalizare, detectare si stingere în caz de incendiu 
- Dotarea cladirii cu mobilier specific (pentru sali de clasa, pentru spatiile comune, pentru spatiile tehnice, pentru 
sala de gimnastica) 
- Dotarea cu materiale didactice 
- Dotare cu echipamente IT, de birotica si active necorporale (softuri educationale) 
- Realizarea unui trotuar de garda si a spatiilor de circulatie exterioare 
- Realizare lucrarilor de amenajare exterioara (spatii verzi, dotare cu obiecte urbane). 
 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoarea 

cofinanțării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

4.104.681,27 3.911.581,28 3.324.844,10 508.505,55 78.231,63 193.099,99 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 3.833.349,65 lei (98% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 823.048,77 Euro, 1 euro = 4,6575 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul 
solicitantului). 
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