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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Comuna Ideciu 
 

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 124020 
Titlul: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ȘI CREȘĂ ÎN LOCALITATEA IDECIU DE JOS, JUD. MUREȘ 
Solicitant – UAT COMUNA IDECIU DE JOS 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Comuna Ideciu de Jos, nr.3, județ Mureș 
 

Durata de implementare: 48 luni respectiv între data 18.06.2018 și data 31.05.2022, 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 creșterea gradului de participare al populației în învățământul antepreșcolar și preșcolar din 
comuna Ideciu de Jos prin construirea unei creșe și grădinițe cu program prelungit în localitatea Ideciu de Jos, 
județul Mureș. Prin construirea unei creșe și grădinițe cu program prelungit în localitatea Ideciu de Jos, proiectul 
contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
 Realizarea unei infrastructuri educaționale corespunzătoare aparținând învățământului antepreșcolar și preșcolar, prin 
construirea unei creșe și grădinițe cu program prelungit. 
 Asigurarea de spații de învățământ suficiente și conforme cerințelor actuale în comuna Ideciu de Jos, astfel capacitatea 
clădirii va fi de 2 grupe pentru grădiniță și o grupă pentru creșă. 
 Dotarea infrastructurii educaționale cu obiectele de inventar/mijloacele fixe necesare desfășurării în condiții optime a 
activității didactice. 
 Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului preșcolar și antepreșcolar din comuna, cu 44% prin 
asigurarea spațiilor și condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin antepreșcolar - 9 persoane. 

 Capacitatea infrastructurii de educația care beneficiază de sprijin preșcolar – 40 persoane. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
- populația școlară din comuna Ideciu de Jos, care va beneficia de infrastructura îmbunătățită, cu precădere grupurile 
care se afla în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, precum și persoanele cu dizabilități care vor 
beneficia de infrastructura necesară. 
- personalul aferent infrastructurii nou construite. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
populația Comunei Ideciu de Jos, cu localitățile componente Ideciu de Jos (reședința), Ideciu de Sus și Deleni - datorită diseminării 
aptitudinilor, informațiilor acumulate de către beneficiarii direcți (2109 persoane, conform recensământului populației din 2011); 
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părinții copiilor care vor beneficia de condițiile din creșa și grădinița nou construită; 
administrația publică locală, crescând capacitatea sa manageriala, 23 de persoane. 
 

Descrierea investiției:  
În prezent activitatea Grădiniței din Ideciu de Jos se desfășoară în cadrul unei clădiri care au spații improprii desfășurării 
activităților normale a unei grădinițe; fapt care impune necesitatea construirii unei clădiri cu destinația grădinița care să fie în 
concordanță cu cerințele unei societăți moderne;  
De asemenea în comuna Ideciu de Jos nu se desfășoară activitatea nici unei creșe, deși la nivelul comunei este o necesitate la 
nivelul primăriei fiind numeroase solicitări în acest sens. Conform temei de proiectare solicitate de către beneficiar 
dimensionarea grădiniței s-a făcut pentru 2 grupe de copii a câte 20 de copii fiecare, iar pentru creșa s-a solicitat o grupa de 
copii având capacitatea de 9 copii. Având în vedere condițiile actuale Comuna Ideciu de Jos a identificat un teren aflat în 
proprietatea comunei care poate fi utilizat în vederea construirii unui corp de clădire nou care sa îndeplinească condițiile 
necesare desfășurării activităților pentru copii cu vârste cuprinse între 0 si 5 ani. Grădinița cu program prelungit și creșa  va fi o 
unitate de învățământ din localitatea Ideciu de Jos, comuna Ideciu de Jos, județul Mureș. Înființarea creșei și grădiniței cu 
program prelungit în localitatea Ideciu de Jos se va face pe un teren care nu se află în incinta vreunei școli. Proiectul de 
construire creșa si grădiniță cu program prelungit este un proiect care vizează infrastructura educaționala (grădiniță și creșa). 
Beneficiarul proiectului este Comuna Ideciu de Jos. Clădirea creșei și a grădiniței cu program prelungit va fi structurata pe 1 
nivel, tip Parter, și va avea o suprafață construita de 441,46 mp, o suprafață desfășurată de 441,46 mp și o suprafață utila de 
351,07 mp. Clădirea va avea două funcțiuni: cea de creșă și cea de gradiniță. 
Grădinița va avea 2 săli de grupă, 1 sală multifuncțională, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, grup sanitar. Creșa  va 
avea: camera de joacă și sală de mese, dormitor, grup sanitar copii, și spălător olițe. Primire filtru și vestiare copii se vor face 
într-un spațiu comun pentru grădiniță și creșă. 
Clădirea va fi prevăzută cu o zonă în care se va prepara masa formată din: camera preparare oua, camera preparare carne, 
camera preparare legume, bucătăria propriu zisă, un spălator veselă, și un oficiu. De asemenea este prevăzută o zonă de 
depozitare rufe murdare: unde se vor spăla și usca rufele si pentru grădiniță și pentru creșă. Pentru cele doua funcțiuni de 
creșă și de grădiniță este prevăzut un cabinet medical, și un izolator fiecare fiind prevăzute cu grupuri sanitare și holuri. 
Pentru personalul administrativ este prevăzut un grup sanitar și un vestiar comun. Clădirea este prevăzută cu o centrala 
termică pe combustibil gazos, și de holuri de acces și circulație. Din punct de vedere constructiv, clădirea va fi alcătuită în 
exterior din zidărie de cărămidă GVP de 30 cm, cu sâmburi și grinzi din beton armat pe fundații continue, armate cu talpa. 
Clădirea va fi izolată în exterior cu un strat de 10 cm de vată minerala bazaltică. Planșeul peste parter va fi din beton armat. 
Șarpanta va fi realizata din lemn. Ușile și ferestrele vor fi realizate din tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan. Pereții 
despărțitori vor fi realizați din zidărie tip GVP cu sâmburi din beton armat, tencuiți pe ambele fețe și vopsiți cu vopsele 
lavabile. În zona grupurilor sanitare pereții despărțitori vor fi realizați din gipscarton pe structura metalică dedicată. 
Învelitoarea în doua ape va fi din țiglă ceramica, pe șipci cu dimensiunea de 3x5, și va fi prevăzută cu folie PVC. În zonele de 
hol și grupuri sanitare pardoseala va fi din gresie, în sălile de grupa, camera de joaca va fi parchet laminat pentru trafic intens. 
Funcțiunea principală va fi cea de unitate de învățământ. Unitatea de învățământ va fi dotată cu mobilier specific. 
 

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 

1.861.401,29 1.756.995,98 1.493.446,58 228.409,48 35.139,92 104.405,31 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.721.856,06 (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ:  369.623,92 Euro, 1 euro = 4,6584 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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