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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Comuna Zau de Cîmpie 
 

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 124027 

Titlul: Demolare si construire gradinița cu program normal în localitatea Zau de Cîmpie, 
comuna Zau de Cîmpie, județul Mures 

Solicitant – UAT Comuna Zau de Cîmpie 
Localizare proiect: Numarul cadastral imobil obiect al proiectului este 50299, strada Libertății nr. 1. 
 

Durata de implementare: 67 luni, respectiv între data 01.04.2016 și data 30.09.2021, 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 este Îmbunatațirea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie prescolara în 
comuna Zau de Câmpie, judetul Mures 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Construirea si echiparea corespunzatoare a unei gradinițe cu program normal cu suprafața desfasurata de 
399,35 mp într-o perioada de 12 luni 
2. Implementarea a 3 sisteme de comunicare si informare în gradinița cu program normal, în termen de 4 luni 
3.  Realizarea unui centru de colectare selectiva a deseurilor într-o perioada de 4 luni 
4. Atragerea unei persoane vârstice pentru a participa la procesul educational într-o perioada de 2 luni 
5. Realizarea unui spatiu de joaca pentru copii într-o perioada de 4 luni. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-36 persoane. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
• Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 36 de copii care vor fi înscrisi la cursurile noii gradinițe cu program 
normal din comuna Zau de Cîmpie 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
Beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice care îsi vor desfasura activitatea în noua gradinița si autoritațile publice 
locale, deoarece vor avea în localitate copii educati în conditii corespunzatoare si scolile din comuna, deoarece, vor 
putea prelua copii cu un nivel educational crescut comparativ cu cei care nu frecventeaza cursurile gradinitelor. 

http://www.adrcentru.ro/
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Descrierea investiției:  
Gradinita cu program normal se va amplasa pe un teren situat în intravilanul localitatii, avand o suprafata de 1600 
mp. Pe acest teren va fi amplasata cladirea, precum si curtea ce va fi amenajata pentru petrecerea în aer liber a 
copiilor, pe un teren drept, cu nivelul apei freatice la mica adâncime, la aceeasi cota fata de nivelul existent al 
drumului, de la care se face accesul în Gradinita. 
Destinatia noului imobil, ce se doreste a fi realizat, a fost gândit si dimensionat în asa fel încât sa asigure un maxim 
confort si o maxima utilitate. În acest sens, gradinita cuprinde urmatoarele functiuni: 2 sali de grupa dimensionate 
pentru 15-20 copii/grupa, o sala multifuncționala, oficiu, cabinet medical, izolator, birou administrativ, 
filtru/vestiar pentru copii, vestiar pentru angajati, grupuri sanitare si spatiu tehnic. Se vor amenaja locuri de joaca 
si activitați în aer liber pentru copii. Se va amenaja un parc cu iarba dotat cu diverse obiecte de joaca: hinte, 
leagane, tobogane etc. 
In curte se va amenaja o platforma cu dale înierbate pentru parcare si aprovizionare. 
Gradinita va avea infrastructura realizata cu o fundație continua de beton, cu structura pe pereti portanti din 
zidarie de caramida de 25 cm, izolata cu polistiren expandat de 10 cm, cu placa din beton armat de 13 cm peste 
parter, în zonele cu acoperis terasa, planseu din lemn peste parter si sarpanta din lemn cu acoperis din țigla 
ceramica, cu tâmplaria exterioara si interioara din lemn triplustratificat si ochiuri de team termoizolat de tip 
termopan. 
Finisajele interioare vor fi cu vopsea lavabila, iar cele exterioare vor fi cu tencuiala decorativa si soclu cu tencuiala 
minerala, precum si placari exterioare din lemn. Materialele de finisaj evidentieaza volumetria. S-a încercat prin 
compunerea volumetrica si materialele folosite, înscrierea într-o arhitectura moderna cu referire la elemente 
locale specifice din zona. Astfel, din punct de vedere arhitectural, constructia va fi conceputa pentru a se încadra 
armonios în cadrul arhitectural existent, pastrând în acelasi timp o linie simpla, arhitectura fiind în concordanta cu 
programul destinat gradinitelor. Materialele folosite vor fi materiale traditionale si naturale care cresc 
durabilitatea aspectului, cum ar fi lemnul. 
Gradinita, nou construita va avea urmatoarele caracteristici: 
- Regim de înalțime : P 
- deschideri: 17,20 metri x 33,47 metri; 
- Aria construita este de 399,35 mp, iar aria desfasurata este de 399,35 mp; 
- Aria utila este de 338,10mp 
- Numar de niveluri: 1 ; 
- Înaltimea : 3,45m la cornisa 

 
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 

1.598.798,00 1.291.308,00 1.097.611,80 167.870,04 25.826,16 307.490,00 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.265.481,84 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ:  272.480,64 Euro,  euro = 4,6443 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

