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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Orasul AVRIG 
 

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 125049 

Titlul: Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig 

Solicitant – U.A.T. Orasul AVRIG 
Localizare proiect 
Sediul logistic de implementare al proiectului privind reabilitarea, modernizarea si dotarea gradinitei, scolii generale si a salii 
de sport este in orasul Avrig, str. Gheorghe Lazar, nr.10, jud. Sibiu. Obiectivul de investiti este situat in Romania, Regiunea 
Centru, judetul Sibiu, orasul Avrig. Cladirea gradinitei, liceului (unde se vor desfasura doar orele pentru ciclul primar si 
gimnazial), si a salii de sport sunt situate in orasul Avrig, loc. Marsa, str.Corneliu Coposu, nr. 1, judetul Sibiu, in incinta Liceului 
Tehnologic Marsa. Terenul,conform CF nr. 108229, are o suprafata totala din acte de 14.034 m.  
Sediul logistic de implementare al proiectului privind realizarea pistei de biciclete este în mun Sibiu, Str. General Magheru nr. 
14, CP 550185. Executia lucrarilor va fi realizata pe terenul aflat în extravilanul UAT Avrig. Terenul se afla în proprietatea UAT 
Judetul Sibiu (în domeniul public al Județului Sibiu). 
 

Durata de implementare: 91 luni, respectiv între data 01.07.2015  și data 31.01.2023 aceasta cuprinzând, dacă 
este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunatațirea calitații vieții locuitorilor din localitatea Mârsa, 
orasul Avrig prin îmbunatatirea infrastructurii de educatie si realizarea unui mediu urban favorabil dezvoltarii 
socio-economice a orasului 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
Cresterea calitații actului educațional în orasul Avrig prin reabilitarea, modernizarea si dotarea gradiniței, scolii 
generale si a salii din sport din cadrul infrastructurii de învațamânt ”Liceul Tehnologic Mârsa”, care deserveste un 
numar de aprox. 360 de elevi. 
Facilitarea mobilitatii populatiei de pe raza UAT Avrig prin construirea pistei de biciclete si a rigolelor betonate pe 
DJ 105 G Avrig -Marsa, km. 0+919-3+050 
 
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 

24.095.776,80 23.176.473,00 19.700.002,07 3.012.941,44 463.529.49 919.303,80 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 22.712.943,51 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 4.876.638,43 Euro (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului, 
respectiv cursul InforEuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 
 
 

http://www.adrcentru.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

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

Investim în viitorul tău!  

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 

 

Indicatori:  
Dezvoltare urbana: Spatiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – 21.615,00 metri patrati  
Persoane care traiesc în orase mici si mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locala - 12.815. 
Cladiri publice contruite/ modernizate/ extinse - 3. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Primaria Orasului Avrig si Consiliul Judetean Sibiu, în calitate de solicitant/partener si de beneficiari ai asistentei financiare. 
- cei 359 de elevi existenti la sfârsitul anului scolar 2017-2018 în cadrul Liceului Tehnologic Mârsa care 
frecventeaza gradinita si scoala generala- utilizatori ai infrastructurii reabilitate. Dintre acestia 8 elevi cu nevoie 
speciale (CES). 
- cele 30 de cadre didactice care îsi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Mârsa; 
- cei 7.000 de posibili utilizatori ai pistei de biciclete. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Cei 15.590 locuitori (conform INSSE la 1 ianuarie 2017) ai orasului Avrig indiferent de etnie; implementarea 
proiectului aduce cu sine dezvoltarea economica si sociala durabila a orasului Avrig, aceasta fiind strâns legata de 
modernizarea si administrarea continua a infrastructurii fizice de baza, factor determinant pentru îmbunatatirea 
calitatii vietii, iar infrastructura educationala si cea urbana fiind de o importanta deosebita; 
- familiile persoanelor încadrate în munca prin asigurarea climatului de siguranta si prosperitate de catre membrii acestora 
- furnizorii de materii prime si materiale precum si cei de echipamente necesare dotarii infrastructurii de 
învatamânt, prin faptul ca vor avea asigurata o crestere a pietei de desfacere pentru produsele/echipamentele lor. 
 

Descrierea investiției:  
Cresterea calitatii actului educațional se va realiza prin reabilitarea, modernizarea si dotarea gradinitei, scolii 
generale si a salii de sport din cadrul infrastructurii educaționale ”Liceul Tehnologic Mârsa”.La cladirea gradiniței, 
cea a liceului (unde se vor desfasura doar orele pentru învațamântul primar si gimnazial) si salii de sport se vor 
realiza lucrari de reabilitare si modernizare, dupa cum urmeaza:  
-refacerea pardoselilor – aplicarea de covoare P.V.C. agreate din punct de vedere sanitar în toate spațiile -se vor 
executa lucrari de curatare, completari, buciardare, slefuiri, etc. a pardoselii existente din mozaic turnat, gresie sau 
parchet laminat, dupa care se vor realiza reparatiile necesare impuse pentru montarea finisajului nou propus.; 
schimbarea parțiala a tâmplariei interioare cu usi PVC; 
-schimbarea/montarea tâmplariei exterioare; montare ferestre din PVC si geam termoizolator la noile goluri 
create (windfang); se vor executa lucrari de reparatii, unde e cazul, a tencuielilor interioare existente la pereți si 
tavane, dupa care se vor zugravi cu lavabil; 
-compartimentari noi din pereți usori din gips-carton, inclusiv termo si fonoizolație; zugraveli lavabile la pereti si 
tavane; reabilitare instalații apa-canal cu modificare trasee existente în limita posibilitaților si realizarea traseelor 
noi care se impun.  
Refacerea parțiala sau totala a ghenelor de instalații - daca e cazul; reabilitarea instalațiilor sanitare din cladire si 
înlocuirea obiectelor sanitare, montarea de centrale termice noi; reabilitare instalații electrice (iluminat, prize pentru 
aparatura din dotarea cladirii, instalații semnalizare, curenți slabi, telefonie etc. ); -reabilitarea instalatiilor termice din 
cladire – înlocuire trasee principale; realizare termoizolație la pereții exteriori din polistiren expandat, cu grosime 10 cm 
si 12 cm, finisat cu tencuieli decorative si zugraveli; realizare termoizolație la soclu din polistiren extrudat, cu grosime 5 
cm, finisat cu tencuieli decorative si zugraveli.  
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Se vor realiza rampe exterioare pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, echipate cu balustrade metalice. Se vor 
monta panouri solare pentru prepararea apei menajere, pe o suprafata de cca. 40 mp, pe fiecare cladire.  
La cladirea gradinței se va reabilita structura (coaja) lift în vederea montarii lift montcharge pentru transport de 
alimente si se va monta platforma elevatoare pentru persoane cu dizabilitați ce va face legatura dintre parter si etaj1.  
În ceea ce priveste amenajarile exterioare, se propune, reproiectarea si amenajarea aleilor pietonale cu pavaje din 
dale prebabricate de beton si carosabile cu pavaje din dale prebabricate de beton. Portile metalice de acces în incinta 
se vor repara, revizui, curața si vopsi sau daca e cazul, înlocui cu altele noi cu acelasi desen si caracteristici ca cele 
existente. Se vor mobila spatiile verzi cu banci, mese, cosuri de gunoi, ansamble de joaca, leagane, balansoare.  
Pe amplasament, pe latura sud-vestica a curții, se va amenaja o platforma betonata cu dimensiunea totala 49m x 
26m pe care se va amenaja un teren de sport multifuncțional având ca finisaj gazon sintetic, recomandat pentru 
fotbal amatori, tenis, baschet, si va fi dotata cu 2 sisteme porți fotbal/handbal, 1 consola cos baschet pentru 
exterior, stâlpi si fileu pentru tenis. Iluminatul exterior din curte se va realiza prin montarea de stâlpi de iluminat 
de tip stradal cu panouri solare. 
Pistele de biciclete sunt prevazute pe ambele parti ale DJ 105G, pe o lungime efectiva de 2131m. Pe lungimea de 
2057.13m se realizeaza pistele de biciclete, pe doua sectoare: primul de 1987m si al doilea de 70.13m la care se 
adauga zona podurilor pe care nu se realizeaza nici un fel de interventie mai exact podul de la intrarea in Orasul 
Avrig de 53.61m, si la cel de la intrarea in localitatea Mârsa de 20.26, mai exact de la km 0+919 pana la km 3+050. 
In profilele longitudinale ale fiecarei piste, avem lungimea de 2033.41m pentru pista de biciclete din partea stanga si 
2054.23m pentru cea din partea dreapta, rezultand o lungime totala de 4087.64m liniari efectivi de pista pentru biciclete. 
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