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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL CUGIR 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: 10. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE  
Prioritatea de investiții 10.1 - 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 
- OPERAŢIUNEA: 10.1B. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, 
în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 123911 

Titlul: Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru învățământul 
general obligatoriu la Școala Gimnazială nr.3 Cugir 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL CUGIR 
 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Județul Alba, Cugir, Aleea Constructorului nr.1, Str. Doinei nr.3, Str. 
Merilor nr. 4 Vinerea. 
Durata de implementare: 73 luni, respectiv între data 07.12.2017 și data 31.12.2023, 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 îl constituie o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu la 
Școala Gimnazială nr. 3, prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și dotarea acesteia. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Infrastructură școlară reabilitată și modernizată astfel încât să dețină o funcționalitate și un nivel ridicat de 
finisare, conform exigentelor și cerințelor standardelor actuale de confort, igienă și funcționalitate ale instituțiilor 
publice de învățământ. 
 Infrastructură școlară dotată pentru crearea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de 
participare a populației în învățământul primar și gimnazial. 
 Infrastructură școlară adaptată pentru asigurarea condițiilor necesare pentru persoanele cu dizabilități. 
 Numărul total de elevi care vor beneficia de sprijin școlar: 734 elevi, din care 340 fete și 394 băieți. 
 Numărul de elevi aparținând categoriilor defavorizate: 35 persoane defavorizate, din care 15 fete și 20 băieți. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 734 de persoane (340 fete și 394 băieți). 
 Infrastructura educațională pentru învățământul general obligatoriu (scoli I - VIII, inclusiv nivelul clasei 
pregătitoare) - 3 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
 Beneficiari direcți sunt reprezentați de elevii Scolii Gimnaziale nr. 3 din orașul Cugir, în număr de 734 
de elevi, din care 340 de fete și 394 de băieți. 
 Cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr.3. 

http://www.adrcentru.ro/
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Descrierea investiției: 

 reabilitarea termică a anvelopantei 

 reconformarea structurală a șarpantei 

 modernizarea instalațiilor utilitare 

 modernizarea finisajelor interioare și exterioare 

 modernizarea tâmplăriilor interioare și exterioare 

 echiparea clădirilor cu instalații necesare pentru securitatea la incendiu 

 echiparea clădirilor cu mobilier necesar unei bune desfășurări a activității de învățământ 

 accesibilizarea clădirii pentru utilizatori cu handicap locomotor 
 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

15.318.314,35 15.318.314,35 13.020.567,22 1.991.380,84 306.366,29 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 15.011.948,06  lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 3.227.473,62 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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