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FIȘĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Sfântu Gheorghe 
 
 
 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a 

comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale  

Apelul de proiecte POR/2017/4/4.3/1 

 

Titlul: Amenajare terenuri de sport – Cartierul Ciucului 

Solicitant – UAT Municipiul Sfântu Gheorghe 

Localizare proiect – Regiunea Centru, județul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartier Ciucului  

 

Durata de implementare: 40 luni de la 01.06.2018 pana la 30.09.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și 

perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor 

de eligibilitate a cheltuielilor. 

 

Obiectivul general al proiectului:  

 Obiectivul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și sociala a unor comunități 

defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitării participării la 

activități sportive și sociale a locuitorilor. 

 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Dezvoltare urbana: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: 7028 mp 

 Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

marginalizate din municipii reședință de județ, persoane: 944.00 

 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 

 Beneficiarii direcți constituie populația municipiului Sfântu Gheorghe, adică 56.006 de locuitori, conform 

recensământului efectuat în 2011 (INSSE), cu importanță deosebită locuitorii cartierului Ciucului, având o 

comunitate de 4.400 de oameni, dintre care 944 în teritoriul ZUM, și din care 488 romi, adică 11,1% din 

totalul comunității, fiind o comunitate marginalizata non-omogena indiferent de vârsta, sex, naționalitate, 

etc., care vor avea ocazia să folosească terenurile de sport amenajate și să se implice în spațiul de 

socializare, cu accent pe cei cca. 325 de copii (între 0-17 ani, 31.50% din populația ZUM), care până la 

momentul de față nu au avut acces la terenuri de sport în cartierul Ciucului, nici măcar în cadrul scolii. 

http://www.adrcentru.ro/
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Printre beneficiarii direcți se numără UAT și Municipiul Sfântu Gheorghe, datorită faptului că prin 

implementarea proiectului se sprijină regenerarea fizică, economică și socială a comunității și a orașului, 

contribuind atât la progresul social, cât și la cel cultural și educațional. 

 

 Societatea poate fi considerată beneficiar indirect, datorită faptului că prin refuncționalizarea terenului și 

prin crearea unei zone de socializare, se deschid oportunități noi care contribuie la dezvoltarea 

comunității locale, și inclusiv la dezvoltarea societății. 

 

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) 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1.913.554,05 1.755.487,61 1.755.487,61 1.492.164,48 85,00 228.213,38 13,00 35.109,75 2,00 158.066,44 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 1.720.377,86 lei (98 % din valoarea 

eligibilă a proiectului) aproximativ: 376.088,20 Euro, 1 euro = 4.5744 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 

solicitantului). 
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