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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Sfântu Gheorghe 
 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: 4 - SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE 
Prioritatea de investiții: 4.4 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ÎN FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE 
PROFESIONALĂ PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII 
PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
OBIECTIV SPECIFIC: 4.4 CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII 
ACCESULUI SPORIT LA EDUCAŢIE TIMPURIE ŞI SPRIJINIREA PARTICIPĂRII PĂRINŢILOR PE PIAŢA 
FORŢEI DE MUNCĂ 
 
Titlul: Reabilitare și extinderea Grădiniței cu program prelungit “Kőrősi Csoma Sándor” 
Solicitant – UAT Municipiul Sfântu Gheorghe 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Korösi Csoma Sándor nr.40, județul 
Covasna, România 
 

Durata de implementare: 61 luni, respectiv între data 01.12.2016 și  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: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de 

învățământ de calitate, incluziv și accesibil în vederea creșterii numărului de copii care beneficiază de educație 

preșcolară în formă organizată prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educativ, și prin facilitarea 

accesului copiilor la o educație preșcolară de calitate; sprijinind astfel și accesul părinților pe piața forței de 

muncă. 

 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin educatie anteprescolara – 72 de 

persoane (36 femei și 36 bărbați) 

 Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului – 

72 de persoane (36 femei și 36 bărbați). 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  

 Număr total de personal al GPP “Körösi Csoma Sándor” - 10 angajați. 

 Număr total preșcolari ai GPP “Korösi Csoma Sándor” - 72 copii. 

 Instituția de învățământ: GPP “Korösi Csoma Sándor” - preșcolarii și personalul actual și viitor al grădiniței 

vor beneficia de o unitate de învățământ adecvat, accesibil, prin asigurarea unei oferte educaționale de 
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calitate, contribuind la creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație 

timpurie. 

 Administrația publica locală, și anume UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – va avea o unitate de 

învățământ reabilitată, astfel crescând capacitatea sa managerială, și scăzând în același timp cheltuielile 

efectuate cu întreținerea grădiniței. 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  

 Părinții copiilor care învață/vor învăța în grădinița reabilitată. 

 Locuitorii Municipiului Sfântu Gheorghe și a comunelor învecinate-prin asigurarea condițiilor de confort 

interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic în cadrul grădiniței. 

 Inspectoratul Școlar al Județului Covasna – va avea în subordine o unitate de învățământ reabilitată, 

asigurând un proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației preșcolare la 

procesul educațional obligatoriu. 

 Instituțiile de învățământ gimnaziale, liceale, superioare cu precădere din Regiunea Centru care vor 

beneficia de un fond de elevi mai bine pregătiți. 

 Agenți economici/ Instituții - disponibilitatea părinților de a participa activ pe piața forței de muncă. 

 Muncitorii care vor beneficia de locuri de muncă pe perioada lucrărilor de reabilitare. 

 
Bugetul proiectului: 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală 

eligibilă  

Valoare 

totala 

contributie 

publica  

Valoare eligibila 

nerambursabilă 

maxima 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

acordată prin 

prezentul contract 

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

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Total 2.209.798,19 2.209.400,22 2.209.400,22 2.165.212,22 98,00 1.743.879,59 78,93 1.482.286,61 67,09 261.592,98 11,84 465.520,63 21,07 397,97 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR:  1.743.879,59  lei (78,93% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 375.536,66 Euro, 1 euro = 4,6437 RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului, respectiv cursul inforeuro din luna depunerii cererii de finanțare). 
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