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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Aiud 
 

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- APEL DEDICAT ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ANTEPREŞCOLAR ŞI PREŞCOLAR 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120757 
Titlul: Reabilitarea si extinderea prin mansardare a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud 
Solicitant – UAT Municipiul Aiud 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Aiud, str. Cuza Voda, nr.1, judet Alba 
 

Durata de implementare: 59 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 30.11.2022, 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 al proiectului este cresterea calitativa si diversificarea functionala a infrastructurii de 
educatie prescolara din municipiul Aiud, in vederea asigurarii accesului sporit, atractiv la educatie timpurie, 
reducerii riscului de abandon, in special la nivelul copiilor din familii vulnerabile social si sprijinirii participarii 
parintilor pe piata fortei de munca, pentru o dezvoltare comunitara durabila si inclusiva.  
Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-126 persoane. 
Beneficiarii direcți ai proiectului:  
- 126 de copii de varsta prescolara, 20 persoane - personalul unitatii de invatamant, din care 11 cadre 
didactice calificate si 9 personal auxiliar si nedidactic. Acesti beneficiari directi ai proiectului vor dispune de 
un spatiu modern adecvat desfasurarii in bune conditii a activitatii educationale. 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
- membrii familiilor celor 126 copii, Inspectoratul Scolar Judetean Alba, Municipiul Aiud si comunitatea 
Municipiului Aiud 
Bugetul proiectului: 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR:  3.933.590,54  lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 844.408,07 Euro, 1 euro = 4,6584 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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