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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT  COMUNA IGHIU 
 
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 124602 

Titlul: Infiintare cresa de copii in comuna Ighiu, judetul Alba 

Solicitant – UAT COMUNA IGHIU 
Localizare proiect – Terenul pe care urmeaza sa fie amplasata cladirea viitoarei Crese, este situat in 
intravilanul localitatii Ighiu, la nr. 51, comuna Ighiu, judetul Alba, cu acces direct din drumul principal. 
 

Durata de implementare: 58 luni, respectiv între data 01.02.2018 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: Investitii in educatie si formare, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot 
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii de educatie si formare, respectiv infiintarea unei crese in 
localitatea Ighiu comuna Ighiu judetul Alba  
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii a copiilor din comuna Ighiu, in 
special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. 
2. Constructia si echiparea infrastructurii educationale (cresa), pentru educatia timpurie 
anteprescolara 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin anteprescolar-100 persoane. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  
Grupul tinta direct este format din 100 de copii la care se adauga personalul administrativ din cadrul 
cresei, respectiv 35 de persoane 
 

 Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
Grupul tinta indirect este format din intreaga populatie a comunei care, conform recensamântului 
efectuat în 2011, populația comunei Ighiu se ridica la 6.283 locuitori. 
 

http://www.adrcentru.ro/
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Descrierea investiției:  
In cadrul proiectului s-a prevazut construirea unei crese precum si echiparea acesteia. Terenul este 
proprietatea Beneficiarului, astfel incat costurile de obtinere a terenului nu sunt necesare. Pentru 
amenajarea terenului se vor executa lucrari de amenajare a zonei de impact a santierului prin nivelarea 
terenului si semanarea cu iarba a spatiilor care nu necesita utilizarea acestuia din punct de vedere tehnic. 
 
Prin solutia constructiva aleasa se identifica urmatoarele caracteristici tehnice ale obiectivului de 
investitie proiectat care va avea un demisol (D) unde se va amenaja camera tehnica, spatii beci si parter 
(P) cu spatiile aferente desfasurarii activitatii specifice unei crese. 
Regim de inaltime : S+P 
St = 4661 mp (cf. estras CF) 
St masurata = 3.614 mp 
Sc parter = 1852.89 mp 
Su parter=1697.16 mp 
Sc demisol = 387.05 mp 
Su demisol = 347.73 mp 
S terasa acoperita = 132.01 mp 
Sc desfasurata = 2239.94 mp 
Su desfasurata = 2044.89 
Spatii interioare, separate pe structura functionala de activitate: 
Demisol: Casa scarii, hol de acces, camera tehnica, beci - 3 camere 
Parter: Zona acces copii si personal educational (2 intrari duble); Zona spatii medicale; Zona spatiu 
administrative; Spatiu (grupa1 - grupa 7); Spatiu aferent personalului – bucatarie; Spatiu aferent intrarii 
alimentelor; Spatiu oficiu grupe/sala de mese; Spatiu acces zona spalatorie.  
Amenajare spatii exterioare cladirii: Spatii exterioare de joaca pentru copii; Curte exterioara acoperita;  
zona verde ce va proteja incinta de zonele din vecinatate; Platforma montaj colectare selectiva gunoi 
menajer; Platforme si alei exterioare de acces. 
 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

buget naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

10.002.634,23 3.582.420 3,045,057.00 465.714,60 71.648,40 6.420.214,23 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 3.510.771,60 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:  755.931,27 Euro,  euro = 4,6443 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

