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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT  COMUNA BRATEIU 
 

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 124668 

Titlul: Extinderea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru 
invatamantul prescolar "Gradinita"– Satul Buzd, Comuna Brateiu 

Solicitant – UAT  COMUNA BRATEIU 
Localizare proiect – Imobilul existent situat in Comuna Brateiu, Satul Buzd nr. 94, jud. Sibiu apartine 
domeniului public al Comunei Brateiu (Conform HG 978/2002) este alcatuit din teren intravilan, 
imprejmuit, cu suprafata de 687 mp si constructie parter cu suprafata construita de 124.36mp. Destinatia 
cladirii existente este de gradinita. Imobilul este inscris in CF 101300 Brateiu, respectiv nr. cadastral 101300  
 

Durata de implementare: 44 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.01.2022, 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 modernizarea si extinderea infrastructurii educationale pentru învațamântul prescolar, in 
vederea asigurarii unui proces educational la standarde de calitate europene, cat si a cresterii participarii 
populatiei scolare la procesul educational. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
Extinderea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul prescolar – Gradinita cu 3 Sali de 
grupa – Satul Buzd” din Comuna Brateiu, dimensionat pentru 3 sali de grupa, cu program prelungit, impreuna cu toate 
facilitatile necesare desfarsurarii in conditii moderne a procesului de invatamant. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin prescolar - 75 persoane. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
Participantii la procesul educational in unitatea de infrastructura prescolara intre (3-6 ani), care cuprinde grupa 
mica, grupa mijlocie si grupa mare din localitatea Brateiu - cel putin 75 de copii vor beneficia in mod direct de o 
infrastructura adecvata/corespunzatoare normelor in vigoare. 
- Personalul didactic din cadrul unitatii de invatamant, beneficiind astfel, de o infrastructura moderna, dotata 
conform normelor europene. 
- Primaria Comunei Brateiu, fiind principalul beneficiar al proiectului. 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
Comuna Brateiu, jud. Sibiu, prin cei 3108 locuitori inregistrati la nivelul Recensamântului Populatiei si al Locuintelor 2011 
 

Descrierea investiției:  
Modernizarea si reabilitatea corpului de cladire existent - Interventiile propuse a se realiza asupra corpului de 
cladire existent sunt: 
- sapatura in interiorul demisolului in vederea asigurarii unei inaltimi utile a spatiilor de minim 2.00 m, inclusiv 
asigurarea accesului in incaperea din zona de acces in cladire 
- realizarea in interiorul demisolului a unei tencuieli de 6-8 cm grosime armata cu plasa  STNB D6/15/15 in vederea 
inchiderii rosturilor zidariei. Plasele sudate se vor ancora de zidaria existenta, precum si intr-o grinda de fundare 
din beton armat 20x50cm realizata perimetral zidariei existente 
- turnarea unei pardoseli din beton armat in demisolul nou creat 
- Izolarea termica a planseului peste demisol (la intrados si pereti laterali pana la cota trotuarului de garda) cu 
polistiren expandat EPS strat 10 cm grosime. 
- desfacerea invelitorii, a sarpantei de lemn si a planseului peste parter existent pana la nivelul peretilor de zidarie 
turnarea de centuri din beton armat peste peretii de zidarie pana la cota planseului peste parterul propus 
realizarea unui planseu din dulapi de lemn, ce se va rigidiza la partea superioara cu OSB 22MM/dusumea de 
scandura si se va termoizola cu vata minerala 20 cm conform referintelor din auditul energetic 
- realizarea sarpanta din lemn pe scaune montare invelitoare din tigle ceramice tip solzi sau profilata (conform 
specificului zonei) 
- desfacerea tencuielilor de pe fatadele exterioare care prezinta pericol de desprindere pana la nivelul zidariei de 
caramida aplicarea unei tencuieli de 6-8 cm grosime armata cu plasa STNB D6/15/15 in vederea inchiderii 
rosturilor zidariei. 
- Termoizolarea a pereților exteriori, cu un strat de expandat grafitat, de 10 cm grosime, pe fata exterioara a peretilor 
- Înlocuirea tâmplariei exterioare existente cu tâmplarie lemn stratificat eficient energetic 
- izolarea termica perimetrala a ferestrelor (spaleti laterali, zona glaf si intrados buiandrugi) la ferestre cu 
polistiren extrudat ignifugat XPS de minim 3cm pe o latime de minim 20cm 
- Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS de minim 10 cm (pana la 
- 90 cm adancime fata de CTN) 
- Refacerea finisajului exterior cu mortar din var ciment driscuite sau strop, precum si zugraveli in tonalitati 
inspirate din cele vechi 
Constructia unui corp nou de cladire cu regim de inaltime D+P+1E. Constructia propusa se va realiza cu rost de 
separatie de minim 5 cm grosime fata de calcanul existent, si se va urmari cota de nivel a constructiei existente. 

 
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 

2.682.078,26 2.681.780,76 2.279.513,66 348.631,49 53.635,61 297,50 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.628.145,15 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 565.886,17 Euro, 1 euro = 4,6443 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

