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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
Prioritatea de investiții 4.4: 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 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 
accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă 

 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 127797 

Titlul: Reabilitarea Grădiniței Micimackó 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC  
Localizare proiect – Municipiul Miercurea Ciuc, str. Patinoarului, nr. 6, jud. Harghita 
 
Durata de implementare: 37 luni, respectiv între data 01.08.2018 și data 31.08.2021, aceasta cuprinzând 
și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general  
 Obiectivul proiectului „Reabilitarea Grădiniței Micimackó” constă în creșterea calității infrastructurii 
educaționale pentru învățământul preșcolar în municipiul Miercurea Ciuc, prin extinderea construcției în 
direcția verticală și dotarea corespunzătoare a grădiniței „Micimackó”, în vederea asigurării accesului 
sporit la educația timpurie. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
 Extinderea grădiniței pe verticală prin mansardare sau supraetajare 
 Creșterea eficienței energetice a grădiniței Micimackó prin îmbunătățirea izolației termice, 
reabilitarea și modernizarea instalațiilor și înlocuirea corpurilor de iluminat 
 Echiparea și dotarea corespunzătoare a grădiniței pentru asigurarea desfășurării etapelor 
procesului educațional 
 
Rezultate așteptate:  
 Crearea a 3 noi săli de grupe/ crearea a aproximativ 60 de locuri noi pentru copii 
 Crearea unei grădinițe (unitate de învățământ preșcolar) cu o performanță energetică superioară. 
 Crearea unei grădinițe dotate la standarde europene. 
 Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al 
proiectului: 191 din care: fete: 89, băieți: 102, din care persoane cu dizabilități: 1, din care persoane 
aparținând categoriilor dezavantajate: 5 
 Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preșcolar 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiarii direcți ai proiectului:  
 Pentru utilizatorii direcți ai clădirii (adică copii care se vor înscrie în sistemul educațional si vor 
urmări activitățile grădiniței) se vor îmbunătăți parametri interiori prin mărirea confortului termic. În 
anul școlar 2016/2017, 191 copiii sunt înscriși (unitatea având doar 150 locuri). 
 persoanele si cadrele didactice care activează în cadrul grădiniței 
 UAT Miercurea Ciuc, prin faptul ca implementarea acestui proiect va îmbunătăți infrastructura 
educațională și pe termen mediu și lung corectează piața forței de muncă. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului 
 Locuitorii (comunitatea) municipiului Miercurea Ciuc, care se vor bucura de îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, în special părinții copiilor care frecventează și vor frecventa cursurile oferite 
de Grădinița Micimackó. Părinții vor avea certitudinea că unitatea de învățământ oferă un serviciu 
educațional de calitate, facilitând astfel integrarea sau reintegrarea pe piața muncii a indivizilor. 
Populația municipiului Miercurea Ciuc este de 38.966 persoane (anul 2011, INS) 
 

Descrierea investiției 
Amplasamentul propus se află în intravilanul Municipiul Miercurea – Ciuc, str. Patinoarului, nr. 6. 
Numărul cadastral al parcelei este 57957, cu S=2136 mp imobilul figurează în domeniul public al 
Municipiului Miercurea Ciuc. În momentul de fața clădirea este compusă din parțial subsol tehnic, parter 
și etaj (cu acoperiș șarpantă), suprafața construită fiind de 349 mp, la care se adaugă 68,5 mp ca un 
șopron provizoriu, iar suprafața desfășurată fiind de 813,26 mp. 
Clădirea a fost edificată în anii 1974 cu un regim de înălțime P + 1 și acoperiș tip terasă. La începutul 
anilor 90 clădirea a fost reamenajată, în urma căruia s-a realizat peste clădire un acoperiș tip șarpantă. La 
mijlocul deceniului trecut la partea nordică a clădiri s-a construit un șopron din lemn provizoriu, și în 
același timp acoperiș învelit cu șindrilă bituminoasă (suprafața 68,5 mp).  
Suprafața construită totală a clădirii se va extinde la 477,5 mp, suprafața desfășurată 1.230,72 mp, suprafața 
utilă nou creată fiind de 371,48 mp (cu sala de mese), numărul de săli de grupe nou create va fi 3, se va creste 
numărul elevilor în unitatea de învățământ preșcolar cu 45 – 60 de copii, suprafața de depozitare nou creată 
va fi de 60 de mp, suprafața terenului pavat/asfaltat va fi de 350 mp. În aceeași timp, se dorește dotarea 
clădirii cu mobilier pentru etajul 2, sala de mese și a terenului de joacă cu echipamente.  
 

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 

2.746.371,62 2.649.730,26 2.252.270,72 344.464,93 52.994,61 96.641,36 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.596.735,65 lei (98% din valoarea 
eligibilă a proiectului), 545.635,87 Euro (cursul InforEuro din luna aprilie 2019, conform Instrucțiunii AM POR nr 
115/18.04.2019: 1 euro=4,7591 lei). 
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