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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 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; Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în 
vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 126547 

Titlul: Amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 
Localizare proiect – Municipiul Târgu Mureș, str. Piața Victoriei, nr. 3, jud. Mureș 
 

Durata de implementare: 70 luni, respectiv între data 21.03.2017 și data 31.12.2022, aceasta cuprinzând și perioada 
de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de 
eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general  
 Creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul anteprescolar și preșcolar din Municipiul Târgu-Mureș, 
astfel încât copiii să beneficieze de o educație de calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor acestora. Prin prezentul 
proiect se propune realizarea unor lucrări de construcție și echipare a infrastructurii educaționale aferenta unei noi creșe și, 
respectiv grădinițe în Cartierul Belvedere din Municipiul Târgu-Mureș, în vederea realizării condițiilor optime pentru derularea 
activităților didactice contribuind la creșterea gradului de participare la procesul educațional. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale până în anul 2023, prin crearea unei noi unități de 
învățământ în Municipiul Târgu-Mureș formată dintr-un ansamblu de două clădiri destinate învățământului antepreșcolar 
(creșa) și preșcolar (grădinița), legate în demisol prin culoar de legătură 
 Creșterea calității și atractivității procesului educațional în Municipiul Târgu-Mureș până în anul 2023, prin crearea unui 
spațiu exterior necesar dezvoltării armonioase a copiilor antepreșcolari și preșcolari, compus din spații verzi, curți interioare, 
locuri de joacă pentru copii, dotate cu mobilier corespunzător, trotuare/alei. 
 

Rezultate așteptate:  
 Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului 
Valoare la începutul implementării proiectului - 0 participanți 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 150 participanți, din care: 

 În învățământul anteprescolar - 60 participanți 

 În învățământul preșcolar - 90 participanți,  
 Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar si preșcolar 
Valoare la începutul implementării proiectului - 0 unitate de învățământ anteprescolar si preșcolar 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 1 unitate de învățământ anteprescolar si preșcolar 
 Suprafața infrastructurii educaționale (pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar) construită / echipată (mp) 
Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 2043.60 mp, arie totala utila 
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Beneficiarii direcți ai proiectului:  
 Copii anteprescolari si preșcolarii – 150 persoane; 
 Personal specializat (personal educativ, personal secretariat, personal bucătărie, personal administrativ, 
personal cu specializare medicala) - 50 persoane; 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului 
 Municipiul Târgu-Mureș 
 Administrația Creșelor din Municipiul Târgu-Mureș  
 Inspectoratul Școlar Județean Mureș  
 Operatorii economici locali și regionali care au beneficiat sau vor beneficia în urma implementării proiectului prin 
dezvoltarea unor relații comerciale cu unitatea administrativ teritorială. 
 

Descrierea investiției 
Prin proiect se propune construirea unei noi unități de învățământ în cartierul Belvedere, în vederea amenajării spatiilor 
aferente desfășurării activităților specifice învățământului anteprescolar si preșcolar.  
Rolul acestei investiții este de instituționalizare a copiilor anteprescolari și preșcolari, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor 
activități de îngrijire, educare, recreere, socializare, dezvoltare a deprinderilor de viață independent și, totodată, de a sprijini 
participarea părinților pe piața forței de muncă și de a preveni abandonul școlar.  
Prin realizarea acestui obiectiv de investiții s-ar satisface nevoia de locuri disponibile pentru copiii din Cartierul Belvedere, astfel 
încât, părinții nu ar mai fi nevoiți să transporte copiii în celelalte cartiere ale orașului, în special în orele de vârf de trafic rutier, 
contribuind implicit si la o descongestionare a traficului si a reducerii emisiilor poluante. 
Grădinița și creșa ca și ansamblu de clădiri propuse au fost gândite ca o structura pavilionară, legate în demisol prin culoar de 
legătură, peste care sunt amenajate gradene exterioare. Prezenta investiție urmărește în principal asigurarea unui spațiu care să 
corespundă numărului de copii aflat în continuă dezvoltare în Municipiul Târgu-Mureș, respectiv în cartierul Belvedere, care să 
respecte normativele și normele în vigoare, astfel ajutând la dezvoltarea și creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării 
de sănătate a copiilor. Capacitatea anuală a unității de învățământ este de 150 de locuri, din care 90 la grădiniță și 60 la creșă. 
 

CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII : 
 Grădinița 
Dimensiuni maxime: 29 m X 29 m / Regim de înălțime: D+P+E / Arie construita = 1033.75 mp (inclusiv curte engleza/gradina 
interioara) / Arie desfășurată = 2254.95 mp / Arie utila = 1388.85 mp. 
 Creșa 
Dimensiuni maxime: 19.1 M X 24.8 M / Regim de înălțime: D+P / Arie construita = 595.15 mp (inclusiv curte engleza/ gradina 
interioara) / Arie desfășurată = 1014.45 mp / Arie utila = 654.75 mp 
INDICATORI FIZICI TOTALI: 
Arie construita = 1628.90 mp (inclusiv curte engleza/gradina interioara) / Arie desfășurată = 3269.40 mp / Arie utila = 2043.60 mp. 
 

Bugetul proiectului: 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 5.266.843,89lei (98% din valoarea eligibilă a 
proiectului), 1.106.689,06 Euro (cursul inforeuro din luna aprilie 2019, conform Instrucțiunii AM POR nr 115/18.04.2019: 1 
euro=4,7591 lei). 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

16.267.347,84 5.374.330,50 4.568.180,92 698.662,97 107.486,61 10.893.017,34 
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