
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Călătoria continuă!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL OCNA MUREȘ 
 
 

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 124656 

Titlul: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale a Scolii “Lucian Blaga” 
clasele 0 – VIII din orasul Ocna Mures 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL OCNA MUREȘ 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Ocna Mureș 
 
Durata de implementare: 59 luni, respectiv între data 01.12.2017 și data 31.10.2022, 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 al proiectului Creșterea calitativă și diversificarea funcțională a infrastructurii de 
învățământ obligatoriu din orașul Ocna Mureș, în vederea asigurării accesului sporit, atractiv la educație, 
reducerii riscului de abandon, în special la nivelul copiilor din familii vulnerabile social și sprijinirii 
participării părinților pe piața forței de muncă, pentru o dezvoltare comunitara durabilă și inclusivă. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
-  Reabilitarea și modernizarea Școlii cu clase 0 - VIII „Lucian Blaga” din orașul Ocna Mureș, în suprafață 
totală construită la sol de 1311 mp, dotarea cu mobilier și echipamente didactice și de suport pedagogic 
moderne, corespunzătoare calitativ și funcțional standardelor unui act educațional complet, adresat unui 
număr de 465 elevi, cu scopul de a sprijinii dezvoltarea de aptidudini sociale și comunitar integrative, în 
termen de 24 luni. 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 465 de persoane (218 fete 
și 247 băieți). 
 Infrastructura educațională pentru învățământul general obligatoriu (scoli I - VIII, inclusiv nivelul 
clasei pregătitoare) - 1 
 

http://www.adrcentru.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Călătoria continuă!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

 
Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
 Beneficiari direcți Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 465 de elevi care vor funcționa în unitatea 
de învățământ reabilitată și modernizată. Din cei 465 de elevi, avem 218 fete, 247 băieți și 7 persoane cu 
dizabilități/cerințe educaționale speciale. 
Tot în categoria beneficiarilor direcți putem încadra și cele 29 persoane cadre didactice (din care 22 femei 
și 7 bărbați) care activează la nivelul unității de învățământ, desfășurându-și activitatea timp de 
aproximativ 6-8 ore zilnic. 
 Beneficiarii indirecți ai prezentului proiect sunt reprezentați de: membrii familiilor celor 465 de elevi, 
comunitatea locală, Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 
Descrierea investiției: 
Reabilitare clădiri:  
- finisaje interioare; 
- finisaje exterioare; 
- rezistență; 
- realizare grupuri sanitare și accese pentru persoane cu dizabilități; 
- instalații interioare; 
- reabilitare centrală termică; 
- echiparea și dotarea sălilor de clasă. 
 

Bugetul proiectului (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 

12.432.065,49 12.431.470,49 10.566.749,93 1.616.091,15 248.629,41 595,00 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 12.182.841,08 lei 
(98,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.615.241,51 Euro, 1 euro = 4,6584 RON 
(cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului luna depunerii cererii de finanțare – iulie 2018). 
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