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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, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 
și formare   
Obiectiv Specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de 
muncă 
 
Titlul: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 

Localizare proiect – str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, regiunea 

Centru. 

 
Durata de implementare: 52 luni, respectiv între data 23.10.2017 și data 31.01.2022, 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  
 Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante 

pentru piața forței de munca prin amenajarea exterioară și sistematizarea verticală la Liceul Tehnologic 
Administrativ „Berde Áron”. 

 
Obiectivele specifice al proiectului:  
 Modernizarea curții scolii prin reamenajarea suprafețelor pietonale din incinta scolii. 
 Reînnoirea si echiparea corespunzătoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii. 
 Amenajarea spațiilor verzi pe suprafețele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunătăți calitatea mediului 

din incinta școlii și nu numai. 
 
Rezultate așteptate:  
 Vor fi cel mult 413 de copii, participanții la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ 

„Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți. 
 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 Număr total de personal al liceului: 56 de angajați 
 Număr total elevi ai liceului 413 elevi din care 296 fete si 117 băieți. În anul școlar 2018-2019 în evidențele 

scolii figurează 9 elevi proveniți din grupuri defavorizate. 
 Institutul de învățământ: Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” - elevii și personalul actual și 

viitor al școlii vor beneficia de o unitate de învățământ adecvat, accesibil, prin asigurarea unei oferte 
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educaționale de calitate pentru toți copiii din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea creșterii gradului de 
participare la nivelul învățământului profesional și tehnic din oraș. 

 Administrația publica locală: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe – va avea o unitate de învățământ cu o 
infrastructura educațională de o calitate superioară 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
 Părinții copiilor care învață/vor învăța în cadrul instituției 
 Comunitatea locală a municipiului și a localităților învecinate - datorită diseminării aptitudinilor, informațiilor 

acumulate de către beneficiarii direcți.  
 Inspectoratul Școlar al Județului Covasna – va avea în subordine o unitate de învățământ reamenajată, 

asigurând un proces educațional la standarde europene.  
 Instituțiile de învățământ superioare cu precădere din Regiunea Centru care vor beneficia de un fond de elevi 

mai bine pregătiți. 
 Totodată vor beneficia în urma acestui proiect instituțiile publice, societățile economice și organizațiile din 

sectorul neguvernamental. Acestea vor putea angaja tineri bine instruiți, care au participat la procesul de 
învățământ de înaltă calitate în cadrul Liceului Tehnologic Economic “Berde Áron” din municipiul Sfântu 
Gheorghe. 

 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) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 3.679.068,44 3.240.376,47 3.240.376,47 2.754.320,02 85,00 421.248,94 13,00 64.807,51 2,00 438.691,97 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 3.175.568,96 lei (98% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 683.756,21 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, respectiv 

cursul inforeuro din luna martie 2018: 1 euro= 4.6443 lei). 
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