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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘ SĂLIȘTE 
 

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 126083 
Titlul: Îmbunătățirea calității vieții populației în satele aparținătoare Orașului Săliște prin proiecte integrate 
Solicitant – UAT ORAȘ SĂLIȘTE 
Localizare proiect – satele Mag si Săcel, aparținătoare Orașului Săliște, județul Sibiu, Regiunea Centru.  
 

Durata de implementare: 68 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 31.08.2023 aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor 
de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general  
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții populației din satele Mag si Săcel, 
aparținătoare Orașului Săliște. 
Obiectivele specifice al proiectului:  
- îmbunătățirea ofertei educaționale si creșterea gradului de participare la nivelul învățământului 
obligatoriu in cadrul colii Gimnaziale Săcel, sat Săcel aparținător Orașului Săliște, 
- asigurarea unor facilități sportive și recreaționale de mici dimensiuni ce nu sunt situate în parcuri, 
respectiv amenajarea unui loc joacă multifuncțional în satul Mag, aparținător Orașului Săliște. 
 

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 

5.149.802,01 4.796.266,89 4.076.826,87 623.514,67 95.925,35 353.535,12 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 4,700,341.54 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.009.198 Euro (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului, respectiv 
cursul InforEuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
- Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructura Scoală Săcel extinsa/finalizata/ 
modernizata/ reabilitata/dotata obiect al proiectului (număr persoane): 98 elevi si Personalul didactic 10 persoane 
- Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite: 110 copii din satul Mag. 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- Locuitorii satului Săcel - 538 persoane 
- Locuitorii satului Mag - 513 persoane 

http://www.adrcentru.ro/
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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 implementării proiectului: 0 
Dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate: 0 și persoane cu dizabilități: 0 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 30 
Dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate: 0 și persoane cu dizabilități: 0 
2. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane) 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 
Dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate: 0 și persoane cu dizabilități: 0 
Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 470 
Dintre care: persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate: 74 și persoane cu dizabilități: 8. 
3. Clădiri cu funcții sociale/ educaționale/ culturale/ recreative (scoală) construite/ extinse/ finalizate/ 
modernizate/ reabilitate/ dotate (număr): 1 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0; Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 1 
4. Suprafața spații verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) 
Valoare la începutul implementării proiectului: 0  și Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 980 
 
Descrierea investiției:  
În cazul scolii din Săcel, investițiile preconizate se referă la infrastructura si suprastructura corpului de clădire 
existent, dar si la extinderea acestuia si echiparea si dotarea clădirii rezultate. 
În ceea ce privește infrastructura, se propun: cămășuieli din beton armat la fundațiile existente, consolidări ale 
elevațiilor și  realizarea unei placi de pardoseala din beton slab armat. La nivelul suprastructurii, se vor efectua: 
elemente verticale (lamele) din beton armat pe zona sălilor de clasa, consolidarea pe ambele fețe a pereților 
exteriori, prin cămășuire cu mortar de ciment armat, realizarea cadrelor si a centurilor, refacerea mortarului si 
refacerea zidăriei, unde se impune, precum și înlocuirea buiandrugilor cu buiandrugi din beton armat. 
De asemenea, se propune realizarea unei extinderi cu structură independentă față de cea a clădirii existente, 
cuprinzând spații pentru: Centru documentare si informare (Mediateca), biblioteca, Spatii tehnice, Grupuri 
sanitare dizabilități, Spațiu multifuncțional si activități sportive. Dotările vor fi cele specifice activității 
educaționale. 
Suprafețele rezultate în urma realizării investiției: Construcții (școală extinsă): corpul de clădire de  443 mp se 
extinde la 930,10 mp; Spații libere / Spații verzi: 580 mp; Circulații carosabile si parcaje: 120 mp; Circulații 
pietonale si alei: 389,90 mp.  
În ceea ce privește locul de joacă din localitatea Mag, acesta va consta în: Teren de minifotbal / handbal; 
Ansamblu de joacă multifuncțional, cu tobogane si groapa cu nisip; Loc amenajat pentru fitness; Loc pentru 
șah și tenis de masă; Locul de joaca va fi împrejmuit si va avea spatiile delimitate cu un gard din lemn. După 
finalizarea investiției, terenul va fi ocupat de următoarele suprafețe: teren de minifotbal – 375 mp; loc de 
joaca multifuncțional – 256 mp; alei, trotuare, gazon, stâlpi de iluminat, arbori - restul suprafeței (490 mp), din 
care spații verzi si plantații 400 mp. 
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