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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘ CUGIR – Proiect zona școlii SINGIDAVA 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii  
Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale; Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în 
orașele mici şi mijlocii din România 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 124550 

Titlul: Revitalizarea si imbunatatirea calitatii vietii din zona urbana arondata scolii Singidava 
Solicitant – UAT ORAȘ CUGIR 
Localizare proiect – Orașul Cugir, județul Alba, Regiunea Centru.  
 

Durata de implementare: 73 luni, respectiv între data 18.12.2017 și data 31.12.2023 aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor 
de eligibilitate a cheltuielilor. 
Obiectivul general  
Facilitarea accesului la educație, creșterea nivelului de satisfacție si a mobilității populației din orașul Cugir. 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Creșterea gradului de confort zilnic pe întreaga perioada a anului școlar pentru elevii care frecventează cursurile, 
prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii gimnaziale " Singidava", Cugir 
2. Creșterea accesibilității elevilor la/de la Școala gimnaziala " Singidava" Cugir prin modernizarea cailor de acces 
rutiere si pietonale 
3. Sporirea capacității de deplasare prin diverse mijloace de transport a populației ca urmare a reabilitării 
infrastructurii rutiere si pietonale 
 

Bugetul proiectului (lei): 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 22,776,932.04 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 4.890.377,25 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, respectiv cursul inforeuro din 
luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 
 

Rezultate așteptate:  
1. Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructura construita/extinsa/finalizata/ 
modernizata/reabilitata/dotata obiect al proiectului (număr persoane) 
- Valoare la începutul proiectului 594 elevi - Valoare estimata la finalul proiectului 615 elevi 
2. Clădiri cu funcții sociale / educaționale / culturale / recreative  construite / extinse / finalizate / modernizate / 
reabilitate / dotate (număr) 
- Valoare la începutul proiectului – 0 - Valoarea estimata la finalul proiectului – 2 școli 
3. Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) 
- Valoarea la începutul proiectului - 0 km - Valoarea estimata la finalul proiectului – 6,3 km 
4. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/ mp) 
- Valoarea la începutul proiectului - 0 mp - Valoarea estimata la finalul proiectului – 18137 mp 

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 

27.115.037,11  23.241.767,71 19.755.502,58 3.021.429,46 464.835,67 3.873.269,40 
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5. Suprafața spații verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) 
- Valoarea la începutul proiectului - 0 mp - Valoarea estimata la finalul proiectului –10394,34 mp 
6. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) 
- Valoarea la începutul proiectului - 3000 persoane - Valoarea estimata la finalul proiectului - 3200 persoane 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Beneficiari direcți sunt reprezentați de elevii Scolii Gimnaziale ” Singidava” din orașul Cugir. O a doua categorie de 
beneficiari direcți este reprezentată de cadrele didactice care își desfășoară activitatea în școala gimnazială. 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
În mod indirect, grupul țintă al proiectului va fi reprezentant de părinți si comunitatea de cetățeni, care vor 
beneficia de servicii educaționale ridicate si astfel nu vor fi nevoite sa migreze spre marile centre urbane sau în 
afara țării. Comunitatea va avea cel mai mult de câștigat de pe urma implementării proiectului, deoarece prin 
acesta se vor asigura premisele dezvoltării viitoarei generații de tineri, care vor utiliza capacitatea educațională 
dobândita pentru a asigura viitorul orașului Cugir. De asemenea prin reducerea emisiilor de CO2 înregistrate prin 
implementarea proiectului va creste calitatea mediului ambiant in orașul Cugir si județul Alba. 
 

Descrierea investiției:  
Componenta 1 
Investiția vizează reabilitarea, modernizarea si echiparea celor doua corpuri de clădire ale scolii gimnaziale Singidava, respectiv 
corpul C1_scoala din strada Alexandru Sahia nr. 16, si corpul C1_scoala din strada Gheorghe Asachi nr. 13A. 
Proiectul vizează reabilitarea, modernizarea si dotarea corpurilor, aducerea acestor construcții la un nivel de finisare conform 
exigentelor si cerințelor standardelor actuale de confort, igiena si funcționalitate ale instituțiilor publice de învățământ.  
Principalele lucrari preconizate: Lucrari de eficientizare energetica a cladirii si asigurarea confortului termic, Realizarea 
instalatiilor termice si montarea unei centrale termice noi, Realizarea grupurilor sanitare pe sexe si a instalatiilor sanitare 
aferente, Refacerea finisajelor interioare, Refacerea finisajelor exterioare si refacerea aspectului exterior, Refacerea invelitorii, 
Adaptarea la cerintele normativului de siguranta in exploatare, Realizarea cerintelor din expertiza tehnica, Inlocuirea 
instalatiilor electrice necorespunzatoare, Inlocuirea mobilierului si dotarea scolii la standardele actuale, Inlocuirea portiunii de 
imprejmuire aflata in stare avansata de degradare,  Realizarea a cca. 3500 mp spatiu pavat in curte ca si curte de recreatie 
pentru elevi si alei adiacente. Suprafata afectata de lucrarile de reabilitare/modernizare a cladirile este de 4058,61 mp si este 
reprezentata de suprafata utila a celor doua cladiri obiect ale proiectului. 
 

Componenta 2  
Reabilitarea infrastructurii rutiere urbane adiacente in lungime de 6300 m, inclusiv a infrastructurii destinate traficului 
ciclistilor si a pietonilor. Se vor realiza lucrari la partea carosabila. Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime variabila, 
pâna la marginea limitei de proprietate pe lațime de 4m sau 5,50m cu structura identica cu cea de pe drumurile proiectate. 
Trotuarele au fost prevazute pe ambele parti ale strazilor, amplasate paralel cu axa strazilor si vor fi încadrate de borduri din 
beton de ciment care vor respecta si accesul persoanelor cu dizabilitați fizice, acolo unde este cazul. Se vor amenaja piste 
pentru ciclisti cu lațimea pistelor de ciclisti este de 2,00 m pentru doua benzi si doua sensuri de circulație. Spatiile verzi vor fi 
delimitate de partea carosabila cu borduri din beton de ciment spre trotuare, pozate pe un strat de beton de ciment.  
Suprafata totala afectata de lucrarile de reabilitare/modernizare/construire aferente partii carosabile, trotuarelor, spatiilor 
verzi, pistelor de biciclete si parcarilor este de 57133,84 mp. Strazile arondate Scolii gimnaziale "Singidava-Cugir" care vor fi 
modernizate sunt: Strada Pârâului (929mp), Strada Carpaţi (5847mp), Strada Livezii (1932mp), Strada Dorului (2408mp), Strada 
Nuferilor (4713mp), Strada Horea (4218mp), Strada Traian (1896mp), Strada Fagului (800mp), Strada Crinului (1031mp), Strada 
Crângului (734mp), Strada Munteniei (2180mp), Strada Lacului (745mp), Strada Cooperatorilor (1344mp), Strada Ştrandului 
(2681mp), Strada Biruinţei (1176mp), Strada Gh.Lazăr (2844mp), Strada Decebal (1459mp), Strada M.Kogălniceanu (2863mp), 
Strada Mărăşeşti (10880mp), Strada I.Slavici (1702mp), Strada G.Coşbuc (9846mp), Strada Ghe.Asachi (12141mp), Strada 
Libertăţii (840mp). 
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