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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT  COMUNA GHEORGHE DOJA 
 

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 124475 

Titlul: Construire grădinită cu program prelungit în localitatea Leordeni, judetul Mureș 

Solicitant – UAT  COMUNA GHEORGHE DOJA 
Localizare proiect – Terenul intravilan pe care se doreste realizarea investiției se situeaza la adresa Loc. Leordeni 
fiind evidențiat în Cartea Funciara Nr. 50146 Gheorghe Doja, având o suprafața totala de 4.200 mp, facând parte 
din domeniul public al comunei Gheorghe Doja. 
 

Durata de implementare: 64 luni, respectiv între data 01.12.2016 și data 31.03.2022, 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 dezvoltarea infrastructurii educaționale în Comuna 
Gheorghe Doja, judetul Mures, respectiv îmbunatatirea calitatii serviciului procesului educational la nivelul 
învatamântului timpuriu prescolar, într-o localitate (satul Leordeni) unde cerinta pentru acest serviciu, respectiv 
locurile disponibile în cadrul gradiniței prezinta o tendinta stabila 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
Construirea unei noi cladiri aferente infrastructurii educaționale prescolare pentru Gradinița cu Program Normal 
Leordeni cu scopul: 
- realizarii conditiilor unei educatii de calitate si cresterii gradului de participare a populatiei în învatamântul 
prescolar prin asigurarea infrastructurii de dimensiuni adecvate; 
- evitarii depopularii satelor; 
- obtinerii unei construcții, care sa satisfaca cerințele actuale prevazute de normativele în vigoare referitoare la 
cerințele fundamentale de rezistenta si stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediu înconjurator, 
siguranta si accesibilitate în exploatare, protectie împotriva zgomotului, economie de energie si izolare termica si 
utilizare sustenabila a resurselor naturale 
Asigurarea spatiului minim/copil participant la procesul educațional în cadrul gradiniței din localitatea Leordeni 
asigurând astfel spatiul necesar derularii în condiții comode al procesului educational. 
Introducerea programului prelungit în cadrul gradiniței din localitatea Leordeni prin asigurarea infrastructurii necesare. 
Realizarea unui program de voluntariat prin implicarea persoanelor vârstnice din sat în mod regulat în activitatile 
din cadrul gradinitei cu scopul de a oferi copiilor posibilitatea de a învata lucruri practice cu specific local si de a 
oferi un program educational variat. 
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Accesibilizarea mijloacelor de informare si comunicare prin dotarea gradinitei cu echipamente performante, 
conform celor mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educationale aplicabile. 
Lista dotarilor include: 
- videoproiector cu ecran de proiectie electric; 
- laptop pentru educatoare; 
- router wireless pentru accesibilizarea Internetului pe întreg teritoriu a gradinitei; 
- sistem de boxe 5.1; 
- imprimanta multifunctionala 
Contributia la dezvoltarea durabila a infrastructurii educaționale prin introducerea unui sistem de colectare 
selectiva a deseurilor. Se va realiza o insula de colectare selectiva a deseurilor în curtea gradiniței iar salile vor fi 
dotate cu câte 4 cosuri de gunoi pentru strângerea la sursa în mod selectiv a deseurilor, astfel putând profita de 
contractul încheiat de catre primarie cu o societate, care strânge în mod selectiv si recicleaza deseurile din 
institutiile publice ale comunei. 
Implementarea principiului egalitații de sanse si asigurarea condițiilor egale de acces la învațamânt pentru 
persoanele cu dizabilitați, a persoanelor cu nevoi speciale prin adaptarea infrastructurii gradiniței respectând 
normativele Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea 
cladirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 
Revizuire NP 051/2000 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-  15  persoane. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului:  
Prin implementarea proiectului vor fi afectați în mod direct prescolarii, care frecventeaza gradinița din localitatea 
Leordeni (13 de copii în anul scolar 2017/2018 - dintre care sunt 4 fete, 9 baieți si 1 copii aparținând unor categorii 
defavorizate -, si se estimeaza un efectiv de 15 de prescolari pentru anul încheierii proiectului), prin îmbunatațirea 
calitatii educaționale, precum si cadrul didactic, dat fiind faptul ca noua infrastructura educaționala va atrage dupa 
sine dezvoltarea metodicii, si folosirea noilor metode pedagogice.  
Copii de vârsta prescolara cu dizabilitati fizice, prin asigurarea accesibilitatii noii cladiri 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
- persoanele pensionare, dar de vârsta activa, locuitori ai comunei, care vor fi implicati în regim de 
voluntariat în viata activa a gradinitei, în colaborare cu cadrele didactice, în organizarea unor programe interactive 
pentru copii 
 
Descrierea investiției:  
Proiectul prezinta necesitatea asigurarii unei infrastructuri corespunzatoare desfasurarii activitaților educaționale 
prescolare din cadrul Gradinitei cu Program Normal Leordeni prin construirea unei noi cladiri în vederea asigurarii 
spatiului necesar pentru introducerea programului prelungit. Se doreste alinierea gradiniței normativelor actuale 
privind siguranța la exploatare, rezistența si stabilitate, siguranta la foc, economie de energie termica si adaptarea 
la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. 
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La determinarea marimii gradinitei se tine seama de numarul estimat al grupelor în urmatorii 5 ani. În aceasta gradinita 
s-a estimat un numar de 15 de copii si astfel s-a proiectat o cladire pentru o singura grupa combinata, cu program 
prelungit, având regimului de înaltime Parter si suprafata construita desfasurata de 249.80 mp cu împartirea interioara 
a functionalitatilor în vederea asigurarii spatiilor necesare pentru un proces educațional optimizat. 
 
Se propun urmatoarele lucrari: 
• Fundatii izolate din beton armat 
• Suprastructura din stalpi si grinzi din beton armat 
• Pereti de inchidere din BCA de 30 cm 
• Termoizolare planseu beton peste parter 
• Tâmplarie exterioara, PVC culoare gri, cu geam termoizolant 
• Tamplarie interioara, lemn 
• Tencuieli interioare 
• Realizarea unui grup sanitar pentru copiii cu dizabilitati în interiorul cladirii 
• Pardoseli gresie aniderapanta in grupurile sanitare si oficiu 
• Pardoseli parchet rezistent la trafic intens in sala de grupa, circulatii, filtru, depozitare, cabinet/birou 
• Pardoseli covor PVC in sala de mese si izolator 
• Placaj faianța la grupuri sanitare 
• Zugraveli interioare lavabile 
• Sistem tencuieli decorative exterioare culori conform planselor de arhitectura peste termosistem vata minerala de 15 cm 
• Tencuieli soclu 
• Canalizare: racordare la reteaua existenta 
• Instalatie electrica 
• Alimentare cu apa (racordare la reteaua existenta), canalizare (racordare la reteaua existenta) si Instalatii 
sanitare interioare 
• Instalatii termice interioare, centrala termica pe gaz 
• Trotuare de garda, dale din beton cu pante pentru dirijarea apelor pluviale spre rigole 
• Facilitarea accesului pentru persoane cu dizabilitati (rampa) 
• Pardoseala exterioara piatra naturala antiderapanta 
 
Bugetul proiectului (lei): 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 456.641,53  lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ:  98.323,00 Euro, unde 1 euro = 4,6443 RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 

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 

1.047.919,98 465.960,74 396.066,63 60.574,90 9.319,21 581.959,24 
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