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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT  COMUNA PREJMER 
 

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 124233 

Titlul: Reabilitare, modernizare si dotare grădiniță Prejmer 

Solicitant – UAT  COMUNA PREJMER 
Localizare proiect – Locatia de implementare a proiectului este reprezentata de o cladire cu destinatia 
de gradinita, cu suprafata la sol de 401 mp, si regim de inaltime P+E, identificata cu nr. cadastral 106450-
C1, inscrisa in Cartea Funciara nr 106450 Prejmer si situata pe un teren cu suprafata de 1254 mp (nr. 
cadastral 106450). Terenul si cladirea sunt situate in intravilanul comunei Prejmer, judetul Brasov, la 
adresa Str. Pompierilor nr. 10.  
 
Durata de implementare: 64  luni, respectiv între data 01.07.2016 și data 31.10.2021, 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 Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului de investitii consta in 
cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii pentru copiii din comuna Prejmer prin 
facilitarea accesului la infrastructura educationala la standarde europene  
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
- Reabilitarea, modernizarea si extinderea cladirii Gradinitei Prejmer cu o suprafata desfasurata de 
1190mp si dotarea cu echipamente si materiale didactice moderne. 
- Cresterea eficientei energetice a cladirii la clasa A prin reabilitarea termica si diminuarea 
consumului de utilitati la nivelul cladirii reabilitate si modernizate. 
- Asigurarea accesului la servicii educationale de calitate superioara pentru un numar de 100 copii de 
varsta prescolara din comuna Prejmer. 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educaþie care beneficiaza de sprijin – prescolar 80 persoane 
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Beneficiarii direcți ai proiectului:  
- prescolarii inscrisi la Gradinita Prejmer: in anul scolar de referinta 2016-2017 numarul de copii inscrisi in cele 3 

grupe existente la nivelul gradinitei era de 80 dintre care 60 provin de medii vulnerabile (comunitatea roma, 
familii monoparentale sau copii cu parinti plecati la munca in alta tara); 

- personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic: 13 de persoane din care, 8 angajate in urma realizarii 
investitiei: personal didactic – 8, personal didactic auxiliar – 1, personal nedidactic – 4; 

- parintii copiilor de varsta prescolara. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
Comunitatea din comuna Prejmer: 9.657 de persoane 
 

Descrierea investiției:  
Investitia propusa vizeaza cresterea gradului de participare in invatamantul prescolar pentru copiii din comuna 
Prejmer prin facilitarea accesului la infrastructura educationala la standarde europene. In acest sens, 
infrastructura aferenta Gradinitei arondate Scolii Gimnaziale Prejmer, actualmente neutilizata, va fi repusa in 
functiune prin reabilitarea, modernizarea si dotarea imobilului cu refunctionalizarea podului si schimbarea 
regimului de inaltime la P+E+M. 
Obiectul 1 – CLADIRE (P+E+M): va fi reabilitata si extinsa prin recompartimentare, inchiderea terasei de la etajul 
intai, amenajarea podului in vederea crearii unei mansarde si refacerea invelitorii astfel incat sa asigure iluminatul 
natural prin ferestre amplasate in planul invelitorii si anveloparea intregului edificiu. Structura va avea o suprafata 
desfasurata de 1190mp (utila de 974,85mp) si va fi compusa din spatii specifice destinatiei sale. 
Obiectul 2 – Amenajari conexe investitiei de baza 
- ALEI PIETONALE: se va realiza un sistem accese si circulatii (alei pietonale, dale inierbate si trotuare de garda) 
pentru a se asigura legatura la accesele in cladire, la rampele pentru persoane cu dizabilitati si la spatiile 
administrative; suprafata totala a acestora va fi de 358mp 
- LOCURI DE JOACA PENTRU COPII: vor fi amplasate in curtea gradinitei in zona spatiilor verzi pe o suprafata de 475mp; 
vor fi compuse din structuri destinate catararii, locuri de joaca complet echipate pentru copii 3-5 ani, respectiv 5-7 ani, 
balansoare, leagane, balansoare pe arc; toate complexele de joaca vor fi prevazute cu pavaj antitrauma 
- PLATFORMA DE GUNOI: se va realiza o platforma pentru colectarea gunoiului cu suprafata de 16 mp pe care se 
va amplasa un container metalic compartimentat pentru colectarea selectiva a deseurilor in ambalaje speciale 
- IMPREJMUIREA: imprejmuirea existenta se va reabilita prin refacerea partiala a infrastructurii existente si 
inlocuirea suprastructurii acesteia 

 
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 

3.952.113,68 2.858.011,55 2.429.309,82 371.541,10 57.160,63 1.094.102,13 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.800.850,92 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:  603.072,78  Euro,  (1 euro = 4,6443 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

