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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA SÂNCRAIU DE MURES 
 
 

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 124571 

Titlul: Construire creșă în localitatea Sâncraiu de Mureș, judetul Mures 

Solicitant – UAT COMUNA SÂNCRAIU DE MURES 
Localizare proiect – Amplasarea cresei este situata in localitatea Sîncraiu de Mures, comuna Sîncraiu de Mures, judetul 
Mures, zona care face parte din intravilanul localitatii. Terenul are în plan o forma poligonala neregulata, cu deschidere 
la o strada perpendiculara pe drumul comunal DC 152A. Lungimea terenului pe segmentul de drum paralel cu DC 152A 
este de 124,00 m, si latimea maxima a terenului este de 32,74 m. Terenul fiind în proprietatea primariei comunei 
Sîncraiu de Mures are numarul Cartea Funciara nr. 51973. Destinatia constructiei este cea de unitate de învatamânt. 
 

Durata de implementare: 50 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.07.2022, 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 Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea gradului de participare la nivelul 
educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu din comuna Sincraiu de Mures, în special pentru copii cu risc 
crescut de parasire timpurie a sistemului educational, prin oferirea unei infrastructuri adecvate ciclului 
anteprescolar, evitându-se segregarea în scoli 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Realizarea unei infrastructuri educationale corespunzatoare apartinand invatamantului anteprescolar, prin 
construirea unei crese in localitatea Sincraiu de Mures. 
2. Asigurarea de spaii de învatamânt suficiente si conforme cerintelor actuale in comuna Sincraiu de Mures, astfel 
capacitatea cladirii va fi de 4 grupe. 
3. Dotarea cresei nou construite cu obiectele de inventar / mijloacele fixe necesare desfasurarii in conditii optime 
a activitatii didactice. 
4. Cresterea gradului de participare la nivelul invatamantului anteprescolar prin infiintarea unie crese care sa 
asigure conditii optime de desfasurare a activitatii educationale. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-40 persoane. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
- populatia anteprescolara din comuna Sincraiu de Mures, care va beneficia de infrastructura îmbunatatita, 40 

de copii, cu precadere grupurile care se afla în risc sporit de abandon scolar si de parasire timpurie a scolii, 
precum si persoanele cu dizabilitati care vor beneficia de infrastructura necesara; 
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- personalul aferent infrastructurii nou construite, 14 persoane si care în conditiile realizarii proiectului îsi pot 
desfasura activitatea mai eficient asigurând un proces educational calitativ, la standarde europene, cu 
precadere cadrele didactice vârstnice prin îmbunatatirea calitatii vietii acestora, contribuind astfel la întarirea 
participarii si implicarii active a acestora în viata societatii. 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
- populatia comunei Sincraiu de Mures, 7.489 persoane, cu localitatile componente Nazna, Sincraiu de Mures 
(resedinta) – datorita diseminarii aptitudinilor, informatiilor acumulate de catre beneficiarii directi 
- parintii copiilor care vor beneficia de conditiile din cresa nou construita, 80 peroane; 
- administratia publica locala, crescând capacitatea sa manageriala, 25 persoane.  
 

Descrierea investiției:  
Prezentul proiect propune construirea unei crese in localitatea Sincraiu de Mures. Cladirea cresei va fi structurata 
pe 1 nivel, tip Parter, si va avea o suprafata construita de 529,41 mp, o suprafata desfasurata de 529,41 mp si o 
suprafata utila de 397,68 mp. 
Cresa va avea: 2 camere de joaca si sala de mese, 4 dormitore, 2 grupuri sanitare copii, si spalatoare olite. Cladirea 
va fi prevazuta cu o zona in care se va prepara masa formata din: camera preparare oua, camera preparare carne, 
camera preparare legume, bucataria propriu zisa, un spalator vesela, si un oficiu. De asemenea este prevazuta o 
zona de depozitare rufe murdare: unde se vor spala si usca rufele. De asemeni este prevazut un cabinet medical, si 
un izolator fiecare fiind prevazute cu grupuri sanitare si holuri. Pentru personalul administrativ este prevazut un 
grup sanitar si un vestiar comun. Cladirea este prevazuta cu o centrala termica pe combustibil gazos., si de holuri 
de acces si circulatie. Din punct de vedere constructiv, cladirea va fi alcatuita în exterior din zidarie de caramida 
GVP de 30 cm, cu sâmburi si grinzi din beton armat pe fundatii continue din beton. 
Cladirea va fi izolata în exterior cu un strat de 10 cm de vata minerala bazaltica. Planseul peste parter va fi din 
beton armat. Sarpanta va fi realizata din lemn. Usile si ferestrele vor fi realizate din tâmplarie din lemn stratificat 
cu geam termopan. Pereii desparitori vor fi realizai din zidarie tip GVP cu sâmburi din beton armat, tencuii pe 
ambele fee si vopsiti cu vopsele lavabile. În zona grupurilor sanitare peretii despartitori vor fi realizati din HPL. 
Finisajele interioare vor fi cu vopsea lavabila. Materialele de finisaj evidentiaza volumetria. S-a incercat, prin 
compunerea volumetrica si materialele folosite, inscrierea intr-o arhitectura moderna cu referire la elemente 
locale specifice din zona. Evacuarea apelor meteorice de pe acoperis se realizeaza prin jgheaburi si burlane din 
tabla vopsita in camp electrostatic, avand grija ca apa evacuata sa nu intre sub cladire. Pentru aceasta se prevede 
trotuar de protectie in jurul cladirii. În holuri, spatiul tehnic, oficiu cu anexele aferent si grupurile sanitare 
pardoseala va fi realizata din gresie, iar, camerele de joaca si dormitore din parchet laminat. 
 

Bugetul proiectului: 

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 

2.335.032,15 1.433.680,32 1.218.628,27 186.378,44 28.673,61 901.351,83 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.405.006,71 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ:  302.522,82 Euro, 1 euro = 4,6443 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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