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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 124116 

Titlul: Construire gradinița cu program prelungit în localitatea Satu Nou, judetul Mureș 

Solicitant – UAT COMUNA GHEORGHE DOJA  
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, localitatea Gheorghe Doja, str.Principala, nr.6, judet Mures 
 

Durata de implementare: 49 luni, respectiv între data 01.03.2018 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 al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educationale în Comuna Gheorghe Doja, judetul 
Mures, respectiv îmbunatatirea calitatii serviciului procesului educational la nivelul învatamântului timpuriu 
prescolar, într-o localitate unde cerinta pentru acest serviciu, respectiv locurile disponibile în cadrul gradinitei este 
în permanenta crestere, iar aproape 65% din copii, care frecventeaza institutia de învatamânt prescolara apartin 
grupului cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului educational. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
Construirea unei noi cladiri de infrastructura educationala prescolara pentru Gradinita cu Program Normal Satu 
Nou 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 constructii, care sa satisfaca cerintele actuale prevazute de normativele în vigoare referitoare la 
cerintele 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. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-40 persoane. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
-prescolarii, care frecventeaza gradinita din localitatea Satu Nou (32 de copii în anul scolar 2017/2018 - dintre care 
sunt 17 fete, 15 baieti si 20 de copii apartinând unor categorii defavorizate -, si se estimeaza un efectiv de 40 de 
prescolari pentru anul încheierii proiectului), prin îmbunatatirea calitatii educationale, precum si cele doua 
educatoare, dat fiind faptul ca noua infrastructura educationala va atrage dupa sine dezvoltarea metodicii, si 
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folosirea noilor metode pedagogice. Din perspectiva impactului pe care educatia o are asupra societatii, de 
rezultatele proiectului vor beneficia, indirect, familiile copiilor si comunitatea locala din comuna Gheorghe Doja. 
 

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 gradinitelor, în colaborare cu cadrele didactice, în organizarea unor programe 
interactive pentru copii. Includerea pensionarilor în activitatea educationala locala este un obiectiv important 
pentru comuna, deoarece aceste persoane, care de multe ori traiesc în mod singuratic, apartin unui grup cu mare 
risc de izolare sociala. 
 

Descrierea investiției:  
Proiectul prezinta necesitatea asigurarii unei infrastructuri corespunzatoare desfasurarii activitatilor educationale prescolare 
din cadrul Gradinitei cu Program Normal Satu Nou prin construirea unei noi cladiri în vederea asigurarii spatiului necesar 
pentru introducerea programului prelungit. Se doreste alinierea gradinitei normativelor actuale privind siguranta la 
exploatare, rezistenta si stabilitate, siguranta la foc, economie de energie termica si adaptarea la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap. 
La determinarea marimii gradinitei se tine seama de numarul total al salilor de grupa, numarul grupelor existente si numarul 
estimat al grupelor în urmatorii 5 ani. În aceasta gradinita s-a estimat un numar de 40 de copii si astfel s-a identificat 
necesitatea construirii unei cladiri în regimul de înaltime Parter+Demisol Partial si suprafata construita desfasurata de 388,38 
mp si împartirea interioara a functionalitatilor în vederea asigurarii spatiilor necesare pentru un proces educational optimizat. 
Spatiul exterior se va amenaja luând în considerare categoria de vârsta prescolara a beneficiarilor directi. 
Lucrarile care vor fi executate sunt urmatoarele 
1. Lucrari de construire: 
- Se va construi o gradinita cu regimul de înaltime Parter+Demisol partial, cladire accesibilizata pentru nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap, cu functiunile de sali de grupa, sala de masa, vestiar, birou, cabinet medical, grupuri sanitare si spatii anexe; 
- Cladirea va avea sistemul constructiv alcatuit din fundatii continue de beton sub pereti, iar structura se va realiza din zidarie 
caramida cu grosime de 30 cm la exterior si 25 cm la interior, se vor realiza pereti nestructurali din gips carton RF cu structura 
metalica având grosimea totala de 15 cm si din panou HPL 1800 mm + 100 mm înaltare de la cota pardoselii (adaptate 
înaltimii libere a mansardei) si grosimea de 13 mm vopsit cu straturi specifice încaperilor cu umiditate ridicata având un 
sistem de prindere în pardoseala cu element metalic, mâner pentru usi cu sistem roto-basculant, acoperisul va fi de tip 
sarpanta din lemn cu învelitoare din tigla ceramica. 
2. Lucrari de amenajare exterioara: 
- Pentru circulatie: alei pietonale la accesul copiilor si al însotitorilor acestora si alei carosabile pentru aprovizionarea oficiului. 
- Pentru curateinia exterioara: puncte de colectare si evacuare a gunoaielor dotate cu containere manevrabile si guri de apa 
pentru spalat. 
- Pentru prevenirea si stingerea incendiilor: pichete de interventie în functie de marimea incintei. 
- Pentru controlul si paza incintei: închideri (garduri) perimetrale. 
- Amenajari speciale pentru joaca prescolarilor în aer liber: groapa cu nisip, balansoar, tobogan, leagan. 
- Se va realiza pavaj pietonal din dale din beton de 60 mm grosime pe o arie de 190 mp, din dale de cauciuc de 60 mm pe o 
suprafata de 150 mp. 
- Restul terenului se va prevedea cu verdeata: iarba, flori, arbusti ornamentali. 
3. Conditii de microclimat: 
- Iluminatul spatiilor va fi asigurat atât natural pe timpul zilei, cât si artificial; 
- Instalatia electrica va asigura iluminat, prize pentru aparatura electrica si electronica; 
- Ventilatul spatiilor va fi asigurat cu ajutorul ochiurilor mobile ale ferestrelor; 
- Încalzirea încaperilor se va realiza cu un sistem de încalzire centrala cu circuit pentru radiatoare; 
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- Alimentarea cu apa rece a instalatiei sanitare se face din put forat; 
- Apele menajere vor fi evacuate în reteaua publica din localitate; 
- Asigurarea consumurilor suplimentare de energie electrica si gaze naturale va fi prin legarea sistemelor la reteaua publica 
existenta în localitate; 
- Apele uzate se vor evacua într-un sistemul de canalizare; 
- Încalzirea se va realiza prin instalatii de incalzire clasica cu radiatoare, prepararea agentului termic necesar cu cazan în 
condensatie; 
- Asigurarea apei calde menajere se va face printr-un boiler racordat la centrala termica; 
- Asigurarea apei potabile se face din putul forat apartinând beneficiarului situat pe terenul scolii învecinate. 
4. Dotarea gradinitei 
Prin solutiile tehnice alese si prin dotarea institutiei de învatamânt se respecta cele mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor 
sociale aplicabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura de servicii sociale.  Astfel cladirea se va dota cu: 
- Videoproiector cu ecran electric în fiecare grupa - în conformitate cu cele mai noi standarde tehnice din domeniul serviciilor 
educationale; 
- Router Wireless - Se va prevedea un router de înalta capacitate astfel încât sa fie acoperita întreaga suprafata a gradinitei. 
Prin aceasta masura proiectul asigura accesul la mijloacele de informare si comunicare moderne  
- Panou informativ - Se va amplasa în curtea gradinitei în zona acceselor în curte. Prin aceasta masura proiectul asigura 
accesul la mijloacele de informare si comunicare prin metoda clasica, fizica; 
- Laptop - Fiecare sala de grupa se va dota cu un laptop prin care se doreste obtinerea unei accesibilizari si utilizari cu eficienta 
mare al acestor dispozitive în procesul educational; 
- Sistem de boxe va fi instalat în complementarea laptopului pentru a asigura o calitate a sunetului în cazul materialelor 
didactice, care poate fi folosit în mod eficient în cadrul orelor. 
- Imprimanta multifunctionala laser color format A3 - Va putea fi folosita de cadrele didactice din cadrul gradinitei cu scopul 
de imprimare, copiere, scanare, trimitere direct pe calculatoare a documentelor scanate pentru diversificarea materialului 
educational; 
- Cosuri de gunoi selectivi - câte 4 bucati în fiecare sala pentru a asigura colectarea selectiva a deseurilor la sursa. Comuna 
Gheorghe Doja a încheiat un contract cu o societate, care transporta în mod selectiv si recicleaza deseurile de la toate 
institutiile de pe raza comunei. În acest sens se va realiza si o insula de colectare selectiva a deseurilor în curtea gradinitei. 
- Mobilier prescolar modern pentru salile de grupa, inclusiv cel aferent programului prelungit si pentru cabinetul medical. 
 În urma realizarii investitiei se va asigura spatiul necesare organizarii unor programe de voluntariat cu sprijinul persoanelor 
vârstnice din comuna, prin care vor avea loc diferite activitati tematice interactive pentru copii. 

 
Bugetul proiectului (lei): 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.314.285,24  lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 282.132,33 Euro, 1 euro = 4,6584 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 

1.353.602,39 1.341.107,39 1.139.941,29 174.343,95 26.822,15 12.495,00 

http://www.adrcentru.ro/

