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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT JUDEȚUL COVASNA 

 
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 122383 
Titlul: „Extindere, modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie” 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL COVASNA 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe. 
 

Durata de implementare: 94 luni, respectiv între data 14.01.2016 și data 31.10.2023, 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 este îmbunătățirea infrastructurii educaționale din județul Covasna, 
prin extinderea si modernizarea Scolii Gimnaziale Speciale din Sfântu Gheorghe, în vederea creșterii 
gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Îmbunătățirea condițiilor de educație pentru cei 189 de elevi ai Scolii Gimnaziale Speciale din Sfântu 
Gheorghe prin modernizarea si extinderea clădirii existente. 
2. Dotarea scolii cu 267 de echipamentele si utilajele necesare pentru desfășurarea activităților specifice. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar -  189 de elevi dintre care 60 
fete și 129 băieți. 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 

 Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: 
-  189 de elevi care își desfășoară activitatea în Școala Gimnaziala Speciala Sfântu Gheorghe; 
-  totalitatea persoanelor, cadre didactice si personal auxiliar, care își desfășoară activitatea în instituție. 

 Beneficiarii indirecți: 
- părinții elevilor care învață în Școala Gimnaziala Speciala Sfântu Gheorghe; 
- locuitorii județului Covasna si întreg sistemul educațional din Romania. 
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Descrierea investiției: 
Școala Gimnaziala Speciala Sfântu Gheorghe funcționează astăzi în doua locații, Școala Speciala din Olteni 
fiind o instituție arondata. Pentru eficientizarea funcționarii si o mai buna deservire a copiilor cu nevoi 
speciale, s-a decis mutarea claselor din Olteni la Sfântu Gheorghe. Având in vedere ca spațiul actual nu 
permite acest lucru, s-a întocmit prezentul proiect pentru crearea unor condiții de funcționare si de 
educație corespunzătoare. Astfel, obiectivul general al proiectului este realizarea investițiilor necesare 
pentru acceptarea copiilor din Olteni in scoală existenta din Sf. Gheorghe si reabilitarea generala a 
construcțiilor existente. 
Prin proiect se propune:  
 execuția unor lucrări de modernizare precum și dotarea încăperilor formate din: sălii se clasă, 

cabinete de logopedie, cabinete de pshiodiagnoză, kinetoterapie, gimnastică medicală, bucătărie, 
sala de mese, ateliere, magazie, teren de sport; 

Extinderea pe orizontala si pe verticala a clădirii existente 31092-C1. Aceasta va găzdui sălile de clasa, cabinetele 
de: diagnostizare si tratament, cancelaria, direcțiunea, biblioteca, sala multifuncționala/de gimnastica. 
Extinderea pe orizontala a clădirii principale se va executa in regim de p + 2. 

 Montarea unui ascensor pentru persoanele cu dizabilități în clădirea principala. 

 Construirea unui nou corp de clădire la aliniamentul stradal cu regim de înălțime de s+p+1 cu sala de 
mese si bucătăria la parter, respectiv câte un atelier în subsol si etaj. Accesul vertical printre niveluri 
va fi asigurat de 2 scări si un ascensor pentru persoane cu dizabilități. Acest nou corp de clădire va fi 
legat cu clădirea principala cu un pasaj acoperit. 

 Amenajarea unui atelier adițional la parterul clădirii fostei centrale termice si unei încăperi pentru 
mentenanță generala la mansardă 

 Dotarea clădirilor cu echipamente si utilaje specifice 

 Consolidarea sistemului structural 

 Reabilitare termica prin termoizolare si înlocuirea ușilor si ferestrelor  

 Reabilitarea tuturor finisajelor (de ex. aplicare de pardoseli noi din vinil fonoabsorbant pe suporturile 
existente de beton sau 
mortar de ciment egalizate cu sapa autonivelanta etc.) 

 Termoizolarea anvelopei termice conform normativelor in vigoare 
 

Bugetul proiectului (lei): 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 6.634.436,58 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.426.361,79 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 

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 

13.106.392,97 6.769.833,25 5.754.358,27 880.078,31 135.396,67 6.336.559,72 
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