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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT  ORASUL LUDUS 
 

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  
10.1A - 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 120327 

Titlul: Construcția și echiparea infrastructurii pentru educația timpurie (creșă) 

Solicitant – UAT  Orasul Luduș 
Localizare proiect – Locația de implementare a proiectului o reprezinta un spațiu aflat în domeniul public al orasului Ludus, 

si se identifica prin numarul cadastral: 57106 - 3.000 mp. În ceea ce priveste numarul cadastral 57107 în suprafata de 1.075 
mp, acesta este încarcat la documente de proprietate pentru a asigura accesul numarul 2 la cresa nou construita. 
 

Durata de implementare: 57 luni, respectiv între data 01.10.2017 și data 30.06.2022, 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 este îmbunatațirea infrastructurii educationale anteprescolare la nivelul orasului Ludus, prin 
construirea unei crese, în vederea cresterii gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Crearea infrastructurii educationale anteprescolare în orasul Ludus prin constructia unei crese cu 41 de locuri, 
dotarea si punerea sa în functiune în termen de 31 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
2. Crearea unui numar de maximum 25 de locuri de munca pentru operarea cresei în termen de 31 de luni de la 
semnare Contractului de finantare. 
3. Cresterea accesului, calitatii si atractivitatii infrastructurii în vederea sporiri ratei de participare la învatamântul 
obligatoriu în termen de 31 de luni de la semnarea Contractului de finantare. 
4. Asigurarea adaptabilitații infrstructurii educationale la nevoile persoanelor cu nevoi speciale în termen de 31 de 
luni de la semnarea Contractului de finantare. 
5. Implicarea unui voluntar din categoria persoanelor vârstnice în activitatea de operare a cresei în termen de 31 de 
luni de la semnarea Contractului de finantare. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-41 persoane. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
• 41 de copii între 0 si 3 ani încadrati în învatamântul anteprescolar; 

 cadrele didactice angajate în procesul educațional din cadrul cresei si personalul auxiliar angajat, adica 25 de locuri de 
munca ce vor fi create si mentinute în faza de operare (un director, o secretara, 3 funcționari administrativi, o sora sefa, 
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14 cadre medicale medii, un psiholog, un instructor de educatie fizica, un fizioterapeut, o nursa pentru copii cu 
dizabilitati si un cadru medical mediu). 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
Locuitorii orasului Ludus, (15.328 persoane conform Recensamântului din anul 2011, 17.517 persoane, conform datelor 
statistice furnizare de INSSE, populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2018), întrucât unitatea de învatamânt anteprescolar se 
adreseaza în primul rând comunitații locale. 
Autoritatile locale prin faptul ca economia locala si regionala se vor dezvolta, deoarece nivelul de educație al populatiei este un 
indicator important al nivelului de trai si al calitatii vietii, iar prin participarea copiilor de la vârste cât mai fragede în procesul 
educational pot fi reduse rata abandonului scolar si rata parasirii timpurii a scolii.  
 

Descrierea investiției:  
Cladirea va avea înalțimea pâna la streasina de 3,86 m, iar înalțimea maxima va fi de 7,24 m. 
Justificarea alegerii variantei cu sarpanta din lemn este atât de natura estetica, cât si de exploatare în timp, necesitând 
intervenții în timp mai rar si o protectie mult mai buna împotriva infiltratiilor apelor meteorice. 
Capacitatea cresei va fi de 41 de copii, structurati pe o grupa speciala cu 5 copii, 2 grupe mijlocii cu câte 9 copii/grupa si 2 grupe 
mari cu câte 9 copii/grupa. Personalul de deservire, conform NP 022-97, va fi alcatuit din: un director, o secretara, 3 functionari 
administrativi, o sora sefa, 14 cadre medicale medii, un psiholog, un instructor de educatie fizica, un fizioterapeut, o nursa 
pentru copii cu dizabilitati si un cadru medical mediu. Total: 25 persoane. 
Conform Normativului privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigențelor de performanța, indicativ NP 022-
97, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 117/N/01.09.1997, cladirile pentru crese vor fi obligatoriu în regim parter în zona de 
acces copii. Tinând cont de configuratia si suprafata terenului, precum si de spațiile necesare funcționarii cresei, s-a optat 
pentru varianta amplasarii unor spatii administrative la demisol. 
Aceste spatii sunt clar delimitate si nu se va permite accesul copiilor. Demisolul va avea suprafata utila de 200,48m si va cuprinde: 
centrala termica, vestiarul personalului administrativ, spalatoria cu spațiile aferente (depozit rufe curate, depozit rufe murdare, 
triere rufe, spalatorie, uscatorie), camera de odihna personal si adapostul de protecție civila. Adapostul de aparare civila a fost 
dimensionat pentru 66 de persoane si va avea grup sanitar propriu, instalație de ventilare mecanica si manuala, iesire de siguranța 
amplasata la o distanța de 1,80 m de peretele cladirii ( L= H cornisa/3). La parterul cladirii s-au amplasat celelalte spații 
administrative si spațiile de educație. Placa peste sol va fi termoizolata spre exterior (spre pamânt) cu polistiren extrudat de 5 cm 
peste care se va turna placa din beton armat. 
La exterior s-a delimitat, prin intermediul unui gard cu înalțimea de 1,0 m, un spatiu de joaca în suprafata de 148,68 mp, 
pavat cu pavaj din cauciuc si care va echipat corespunzator. Locul de joaca va cuprinde un loc de odihna acoperit, prevazut 
cu bancute, groapa de nisip, tobogan, balansoare. 
Pentru acces s-au prevazut alei pietonale cu lațimea de 3 m. Accesul de pe alee în interiorul cladirii, pentru a evita eventualele 
accidente, se va face prin intermediul unei rampe line (maxim 2%). Suprafata totala a aleilor si trotuarelor va fi de 198,01 mp. 
În zona administrativa cota terenului amenajat va fi mai jos cu 50 cm fața de cota funcțiunilor de baza, iar în zona educationala 
(doar parter) cota terenului amenajat va fi cu 10 cm mai jos decât cota funcțiunilor de baza. Trecerea între cele doua nivele se 
va face prin intermediul unei rampe la care copiii nu vor avea acces. Terenul rămas, în suprafață de 1.402,55 mp, se va amenaja 
ca spațiu verde. Se vor planta arbuști ornamentali si se va semăna gazon. 
 

Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile  

Beneficiar 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

6.014.598,90 1.470.624,50 1.250.030,83 191.181,18 29.412,49 4.543.974,40 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.441.212,01 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ:  310.318,46 euro, 1 Euro = 4,6443 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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