
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim in viitorul tau!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, Romania  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Reghin 

 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 
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 124122 
Titlul: Creșa ”Spiridușii veseli” (schimbare destinație din școală în creșă, modernizare, extindere și dotare) 
Solicitant – UAT Municipiul Reghin 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Reghin, str.Petru Maior, nr.41, judet Mures 
 
Durata de implementare: 44 luni, respectiv între data 01.05.2018 și data 31.12.2021, 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 al proiectului este cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la 
cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii 
timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a învatamântului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie 
spre niveluri superioare de educatie. Educatia si îngrijirea copiilor prescolari constituie soclul 
principal al succesului învatarii de-a lungul vietii, al integrarii sociale, al dezvoltarii personale si, mai târziu, 
al capacitatii de insertie profesionala.  
Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. OS 1 - Infiintarea unei cresa cu 40 de locuri pentru locuitorii Municipiului Reghin 
2. OS 2 - Imbunatatirea echilibrului între viata profesionala si cea de familie. Existenta unor servicii 

de educatie si îngrijire a copiilor prescolari de înalta calitate permite parintilor sa împace cu mai mult succes 
responsabilitatile familiale cu cele profesionale, ameliorând, astfel, capacitatea lor de insertie profesionala. 

3. OS 3 - Cresterea gradului de participare a cetatenilor municipiului Reghin in invatamantul 
anteprescolar (0-3 ani).  
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-40 persoane. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului:  
-40 copii cu vârste cuprinse între 0 luni si 3 ani care au domiciliul sau resedinta în municipiul Reghin si care 
sunt apti din punct de vederemedical pentru a frecventa colectivitatea. 
-Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza centrul; 
-Parintii care nu au un loc de munca, dar care se afla în cautarea unui loc de munca; 
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-Copii proveniti din familii în care exista un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale); 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
-Autoritatea publica locala; 
-Societatile comerciale/institutiile unde sunt angajatii membrii familiilor din care provin copii beneficiari; 
-Persoanele care vor fi angajate în cadrul proiectului (12 persoane); 
-Cetatenii comunitatii; 
 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 

cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

3.745.366,73 
1.434.787,19 

1.434.787,19 
1.219.569,11 

85% 

 
186.522,34 

13% 

 
28.695,74 

2% 

 
2.310.579,54 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.406.091,45 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 301.839,99 Euro, euro = 4,6584 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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