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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TIRGU - MURES 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
Prioritatea de investiții 4.4: 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 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie 
şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 124055 

Titlul: Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă str. Apaductului nr. 54-56 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL TIRGU - MURES 
Localizare proiect – Mun. Tîrgu-Mures, str. Apaductului, nr. 54, jud. Mureș 
 

Durata de implementare: 68 luni, respectiv între data 21/03/2017 și data 31/10/2022, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor 
de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general  
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul 
antepreșcolar din Municipiul Tîrgu-Mureș, astfel încât copiii să beneficieze de o educație de calitate, într-o locație 
care să corespundă nevoilor acestora. Astfel, prin prezentul proiect se propune realizarea unor lucrări de 
construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere/ echipare a infrastructurii educaționale aferenta unei noi creșe 
din Cartierul Unirii al Municipiului Tîrgu-Mures, în vederea realizării condițiilor optime pentru derularea 
activităților didactice contribuind la creșterea gradului de participare la procesul educațional. Obiectivul de 
investiție unde va funcționa creșa este amplasat într-o clădire ce aparține domeniului public și nu este utilizat în 
prezent, respectiv Corpul de clădire C38 situat pe str. Apaductului din Mun. Tîrgu-Mureș. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2023 prin reabilitarea corpului 
existent C38, amenajarea și dotarea acestuia ca spațiu pentru învățământul antepreșcolar. 
2. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2023 prin construirea unui 
corp de clădire reprezentând extinderea corpului existent aferent corpului C38, amenajarea și dotarea acestuia cu 
toate funcționalitățile necesare în vederea derulării în condiții optime a procesului educațional antepreșcolar.  
 

Rezultate așteptate:  
1. Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului 
• Valoare la începutul implementării proiectului - 0 participanți 
• Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 80 participanți, din care: 
- fete: 34 
- băieți: 46 
- persoane cu dizabilități: 0 
- persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 0 
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2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar 
• Valoare la începutul implementării proiectului - 0 unitate de învățământ antepreșcolar 
• Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 unitate de învățământ anteprescolar 
3. Reabilitarea corpului de clădire C38 din str. Apaductului, echiparea, dotarea și amenajarea acestuia ca spațiu 
educațional pentru învățământul anteprescolar: 
• Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 
• Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 
4. Construirea unui corp de clădire reprezentând extinderea Corpului C38 din str. Apaductului cu destinație 
spațiu educațional (creșa), dotarea și echiparea lui cu toate funcționalitățile necesare: 
• Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 
• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: viitorii participanți la procesul educațional din învățământul anteprescolar din 
unitatea de învățământ, ai căror părinți vor opta pentru înscrierea acestora în cadrul unității, administrația publică 
locală dorind sa le asigure o infrastructura de învățământ adecvată/corespunzătoare ciclului de învățământ, 
asigurând astfel un echilibru intre oferta educațională si necesitatea de reabilitare/modernizare/echipare si 
promovare a învățământului anteprescolar.  
Prin realizarea proiectului, un număr de 80 copii (capacitatea viitoarei creșe) vor beneficia direct de rezultatele 
proiectului. Beneficiarii direcți pot fi împărțiți in:  
- Copii înscriși – 80 copii 
- Personal specializat (personal educativ, personal secretariat, personal bucătărie, personal administrativ, 
personal cu specializare medicală) - 31 persoane; 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului 
- Municipiul Tîrgu-Mures care în urma implementării acestui proiect va beneficia de un aspect arhitectural mai plăcut;  
- Operatorii economici locali și regionali care au beneficiat sau vor beneficia în urma implementării proiectului 
prin dezvoltarea unor relații comerciale cu unitatea administrativ teritoriala pentru realizarea tuturor acțiunilor 
care conduc la atingerea obiectivului general al proiectului  
- Locuitorii Municipiului Tîrgu-Mures 
 
Descrierea investiției 
Prin proiect se propune extinderea, reabilitarea și modernizarea clădirii existente C38 situată pe str. Apaductului, 
în vederea amenajării creșei și a spațiilor aferente desfășurării activităților specifice învățământului anteprescolar. 
Extinderea se va construi adiacent clădirii existente și va comunica direct cu clădirea existentă, atât la parter cât și 
la etaj, în vederea satisfacerii nevoilor de spații necesare destinate desfășurării activităților în creșă.  
Funcțional, în noua creșă se vor regăsi 6 dormitoare, cu 4 săli de joacă cu zone pentru servit masa și grupuri 
sanitare, care vor deservi 80 copii, 6 grupe, cu vârste cuprinse între 3 luni si 3 ani. Pe lângă aceste spații, se vor găsi 
spațiile anexă: bucătărie cu anexe, grupuri sanitare, vestiare, spații pentru depozitare alimente, cabinet medical cu 
izolator și grup sanitar, spațiu pentru spălătorie/uscătorie situat la subsolul clădirii existente, vestiare pentru 
personal cu grupuri sanitare proprii, vestiar/filtru pentru copii, spațiu tehnic pentru centrala termică și spații 
administrative și consiliere părinți și grup sanitar pentru persoane cu dizabilități. 
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MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ: 
• Se va desface și reface învelitoarea; 
• Izolarea termica a fațadelor 
• Din motive de securitate la incendiu, se cere desfacerea atât a planșeului peste parter cat si a planșeului peste 
etaj si refacerea acestora din beton armat.  
• Se vor reface toate finisajele si tâmplăriile interioare si exterioare; 
• Deschiderea unor goluri in pereți, sau mărirea deschiderii unor goluri existente,  
• Lucrări de reparații, acolo unde este cazul; 
• Refacerea si realizarea de trotuare; 
• Refacerea hidroizolațiilor verticale la nivelul elevațiilor; 
• Se vor desface toate sobele de teracota existente, in vederea realizării unui sistem de încălzire cu radiatoare; 
• Compartimentări noi  
EXTINDERE CLĂDIRE PROPUSĂ: Structură de rezistență, izolarea termică a fațadelor, fundații continue sub pereți 
structurali de zidărie, trotuare de protecție etanșe in jurul construcției, acoperiș tip terasă, etc 
AMENAJĂRI EXTERIOARE:  alei de acces si spatii de joaca pentru copii,  împrejmuire perimetrală, 16 locuri de 
parcare pentru vizitatori si angajați  
In ceea ce privește suprafețele obiectivului de investiție, clădirea existentă (corp C38) ce se va reabilita are o 
suprafață construită de 201 mp si clădirea nou construită ca extensie a corpului existent va avea o suprafață 
construită de 487mp, ambele clădiri funcționând împreună.  
Astfel, suprafața totală construită după reabilitare și extindere va fi de 688 mp.  
Suprafața totală desfășurată va fi de 1.534 mp (603 mp clădire existentă + 931 mp extindere propusă), iar 
suprafața totală utilă va fi de 1.155,6 mp (400,8 mp clădire existentă + 754,8 mp extindere propusă). 
La momentul depunerii cererii de finanțare, obiectivul de investiție este amplasat pe un teren de 33.687 mp 
alături de alte clădiri aparținând domeniului public, astfel încât, după implementarea proiectului se va dezmembra 
o suprafață de 2.590 mp pentru asigurarea zonei perimetrale a creșei. La finalul implementării proiectului, UAT 
Tirgu-Mures va urma toate procedurile privind dezlipirea clădirii si a terenului alocat si înregistrarea acestora sub 
un alt număr cadastral. O data cu acest proces, se vor lua toate măsurile pentru schimbarea destinației clădirii din 
locuință in creșă. 
Astfel, la finalul implementării proiectului, situația va fi următoarea: 
Suprafața totală de teren deținută de unitatea de învățământ: 2.590 mp, din care: 
- Suprafața construită: 688 mp 
- Curte: 1.902 mp 
 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

12.155.111,48 2.848.260,80 2.421.021,68 370.273,90 56.965,22 9.306.850,68 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.791.295,58 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului), 603.680 Euro (cursul InforEuro din luna depunerii proiectului, aug. 2018). 
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