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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT  Beica de Jos  
 

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 124658 

Titlul: Construire Grădinită cu program normal în localitatea Șerbeni 
Solicitant – UAT  Beica de Jos 
Localizare proiect – Localitatea Serbeni, Nr. 35A, Com. Beica de Jos, Jud. MURES, Extras CF : 51344 
 
Durata de implementare: 38 luni, respectiv între data 13.06.2018 și data 31.07.2021, 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 îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii Gradinitei din 
Serbeni conducând a cresterea calitatii procesului educational si a accesului la educatie obligatorie la 
nivelul Comunei Beica de Jos  
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Asigurarea conditiilor preliminare in vederea consolidarii si reabilitarii gradinitei. Atingerea acestui obiectiv 
specific este o conditie obligatorie in vederea atingerii celorlalte obiective specifice care vor determina 
indeplinirea obiectivului general al proiectului. In acest sens, solicitantul se va asigura de respectarea tuturor 
conditiilor impuse de legislatia in domeniul constructiilor, in sensul in care va elabora studii de teren, va 
obtine certificatul de urbanism, toate avizele si acordurile necesare constructiei si autorizatia de construire. O 
parte din aceste activitati au fost deja demarate si finalizate. Se preconizeaza ca acest obiectiv va fi atins pana 
la semnarea contractului de finantare. 
Constructia unei cladiri noi, respectiv a Gradinitei din satul Serbeni, comuna Beica de Jos, aria total 
construita, in urma implementarii proiectului, va avea suprafata de 399,88 mp 
Asigurarea unei educații de calitate pentru copii prin modernizarea cu echipamente si dotari moderne si 
performante (conform listei de dotari) si extinderea practicilor educației care sa duca la cresterea calitatii 
practicilor predare si automat cresterea performantei prescolarilor. 
Implementarea acestui proiect va contribui la cresterea gradului de participare la nivelul eductiei timpurii 
si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. 
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Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-32  persoane. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului:  
Grupul tinta este alcatuit pe de o parte din copii cu varsta intre 3-6 ani , aproximativ 17 anual (in prezent) 
din care 11 fete si 6 baieti , iar pe de alta parte de cadrele didactice, educatoarele implicate in procesul 
educational, din cadrul gradinitei din Serbeni, la care se adauga cei 13 prescolari, din care 9 fete si 4 baieti 
de la gradinita din Beica de Sus. 
 
Descrierea investiției:  
Cladirea noua propusa va avea regimul de inaltime P ( parter), cu o suprafata totala construita de 399,88 
mp, putandu-se astfel amenaja urmatoarele spatii specifice functiunii propuse prin prezentul proiect: 
cabinet medical, cancelarie, coridor, CT, depozit materiale didactice, hol acces filtru, izolator, oficiu, sala 
grupa 1, sala grupa 2, sala multifunctionala, vestiar copii, vestiar educatori, wc grupa1, wc grupa2, wc 
pentru persoane cu dizabilitati, wc izolator, windfang.  
Se propune amenajarea spatiului exterior, prin executarea unor alei pietonale care vor fi amenajate cu 
pavele pentru trafic pietonal de 4cm grosime pe un strat de nisip. Acestea vor fi separate de spatiul verde 
si carosabil cu borduri prefabricate din beton cu dimensiunile 10 x 15cm, amplasate pe fundatie de beton 
simplu. Se are in vedere amenajarea de spatii verzi cu iarba, flori, arbusti si copaci ornamentali . In cadrul 
incintei gradinitei s-au prevazut spatii de odihna dotate cu banci de picnic, masute si cosuri de gunoi. 
De asemenea, prin investitia propusa se asigura accesibilitate si pentru persoanele cu dizabilitati prin 
amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu deficiente locomotorii si construirea unui rampe de 
acces pentru persoane cu dizabilitati langa accesul in cladire . 
Investitia prevede si dotarea tuturor salilor de grupe si celorlalte spatii cu mobilier specific, precum si cu 
echipamente si dotari care sa vina in ajutorul cadrelor didactice in procesul educational 
 
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 

1.386.389,22 1.147.829,76 975.655,29 149217,88 22.956,59 238.559,46 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.124.873,17  lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:  242.205,11 Euro,  euro = 4,6443 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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