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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: Demolarea grădiniței nr.7 și construirea unei noi clădiri pentru grădinița de pe strada Orbán Balázs 

Solicitant – UAT Municipiul Sfântu Gheorghe 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Orbán Balázs nr.4, județul Covasna, 

România 

 

Durata de implementare: 53 luni, respectiv între data 01.03.2018 și  31.07.2022, 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: Obiectivul general al proiectului este creșterea calității unei infrastructuri educaționale în 

vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinind astfel 

și participarea părinților pe piața forței de muncă. 

 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin educație preșcolară – 30 de persoane 

(15 femei și 15 bărbați) 

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

30 de persoane (15 femei și 15 bărbați). 

Beneficiarii direcți ai proiectului:  

 Preșcolarii care vor beneficia de condiții educaționale mai bune în noul imobil educațional de ciclul 

preșcolar, cu o capacitate pentru 30 de participanți la procesul educațional 

 Noul și actualul personal al grădiniței. 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  

 Familiile copiilor înscriși la grădiniță, prin preluarea copiilor pe timpul zilei și crearea posibilității membrilor 

familiilor să se angajeze și să lucreze, ducând la o îmbunătățire a condițiilor economice 
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 Cca. 2500 de locuitori ai municipiului Sfântu Gheorghe care trăiesc în zona vizata, inclusiv în Cartierul 

Orko 

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

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. 

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

 
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) 

Total 1.698.447,11 1.094.662,79 1.094.662,79 930.463,37 85,00 142.306,16 13,00 21.893,26 2,00 603.784,32 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR:  1.072.769,53 lei (98% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 231.016,11 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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