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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Medias 
 

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 126074 

Titlul: Imbunatatirea calitatii vietii si a mediului urban in municipiul Medias - II 
Solicitant – U.A.T. Municipiul Medias 
Localizare proiect: Componenta A: Str. Stephan Ludwig Roth, nr. 21, Nr. cadastral: 111058; 
Componenta B: Str. I.G. Duca, Nr. cadastral: 112943, 113582; Str. N. Iorga, Nr. cadastral: 112909, 
113571; Str. S. Petofy, Nr. cadastral: 113920; Str. S.T. Roth, Nr. cadastral: 112951; Str. Piata Regele 
Ferdinand 1, Nr. cadastral: 112992, 113433, 114327. 
 

Durata de implementare: 66 luni, respectiv între data 01.07.2018  și data 31.12.2023 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  
Imbunatatirea calitatii vietii si a mediului urban din municipiul Medias prin imbunatatirea serviciilor 
educationale concomitent cu ameliorarea spatiului public urban 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
Reabilitare/modernizare strazi centru istoric, municipiul Medias 
Reabilitare/modernizare scoala gimnaziala nr. 4 
 
Indicatori:  
Dezvoltare urbana: Spatiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – 31.101,00 metri patrati  
Dezvoltare urbana: Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane -  2346,07  mp 
Persoane care traiesc în orase mici si mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locala - 47.204  
Cladiri publice contruite/ modernizate/ extinse-  1.00 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Populatia municipiului Medias evidentiata la 47.204 locuitori. Calitatea vietii lor se va imbunatati din 
mai multe puncte de vedere. Reabilitarea centrului istoric va oferi un loc de recreere de intalnire, 
socializare si relaxare a locuitorilor contribuind la dezvoltarea relatiilor interpersonale, construirea de 
abilitati sociale, dezvoltarea capacitatii de integrare sociala, in special pentru persoanele care provin 
din grupurile vulnerabile. 
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- Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructura modernizata/reabilitata/dotata 
obiect al proiectului care este in numar de 250 elevi; 
Populatie de 16.537 locuitori, din municipiul Medias identificata in Strategia de Dezvoltare Locala a 
Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Medias, ca facand parte din teritoriul SDL, 
constituit dintr-o zona functionala si 5 Zone Urbane Marginalizate. 
- Persoanele cu dizabilatiti reprezinta un procent de 3,51% din populatia totala a muncipiului. Dintre 
acestia 29% sunt cu grad de handicap grav si beneficiaza de indemnizatie sau asistent personal. 
Municipiul Medias prin prezentul proiect ia masuri adecvate prin adoptarea unor masuri de 
accesibilizare a persoanelor cu dizabilitati, sa participe pe deplin la toate aspectele vietii precum si sa 
participe la toate facilitatile oferite de implementarea investitiei. Atat cladirea scolii cat si centrul 
istoric care va fi modernizate vor implementa masuri pentru accesibilizarea persoanelor cu 
dizabilitati. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Structuri asociative, Reprezentantii societatii civile, Agentii economici: reabilitarea infrastructurii va 
duce la dezvoltarea mediului de afaceri. Accesul mai facil la locatia din zona le va face mai atractive 
pentru dezvoltatorii imobiliari. Dezvoltarea economica a zonei prin eficientizarea activitatiilor locale 
existente, cresterea activitatiilor comerciale si industriale; 
  Dezvoltarea economica va genera la rândul ei crearea de noi locuri de munca. 
  Vizitatorii si turistii romani si straini care vor fi atrasi prin infrastructura modernizata 
 
Descrierea investiției:  
Prin implementarea activitatii A " Reabilitare/modernizare scoala gimnaziala nr. 4" se doreste 
extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea materiala a Scolii Gimnaziale nr. 4 cu echipamente 
didactice si IT, pentru a satisface toate condițiile desfasurarii cursurilor adecvate învatamântului de 
tip primar într-o locatie unica. Totodata s-a avut în vedere crearea de facilitati pentru persoanele du 
dizabilitati pentru a avea acces la toate activitațile educaționale din incinta scolii.Reabilitarea Scolii nr. 
4 Medias va contribui la cresterea calitatii învatamântului si a calitatii vietii elevilor din zona de 
impact urmarind astfel stimularea frecventarii cursurilor si reducerea abandonului scolar. 
Scopul investitiei este de a aduce cladirea la standardele de functionare actuale prin refacerea salilor 
de clasa si dotarea acestora cu material didactic adecvat, refacerea salii de sport, refacerea dotarilor 
sanitare, crearea unui spatiu pentru mediateca, a unui spatiu pentru atelier de creație, spațiu pentru 
servirea mesei, spații destinate cadrelor didactice si personalului administrativ, spatii tehnice, spatii 
de joaca si recreere în curtea scolii 
 
In ceea ce priveste activitatea B " Reabilitare/modernizare strazi centru istoric " prin implementarea 
acestuia se prin implementarea acestuia se propune modernizarea strazilor în centrul istoric, 
modernizarea sistemului de iluminat în zona Piața Regele Ferdinand I, modernizarea infrastructurii 
edilitare, realizarea de trasee/canale tehnice pentru cabluri, modernizarea zonelor pietonale, 
amenajarea spatiilor verzi existente si crearea de noi spatii verzi unde zonele permit 
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Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului sunt: 
Modernizarea infrastructurii rutiere pentru strazile studiate 
Modernizarea si reabilitarea utilitaților din corpul strazilor 
Amenajarea de zone pietonale 
Reamenajarea zonelor verzi 
Asigurarea unei infrastructuri in conformitate cu standardele Europene. 
Îmbunatațirea standardelor de viața ale populației prin îmbunatațirea conditiilor de locuit 
Accesibilizarea zonelor pentru persoane cu dizabilitați 
Reducerea intensificarii migrației forței de munca locale prin crearea unor conditii decente de locuit 
Asigurarea confortului si siguranței circulației 
Facilitarea accesului spre obiectivul principal, Piata Regele Ferdinand I 
Cresterea atractivitații zonei/localitatii pentru investitorii interesati de dezvoltarea unor afaceri locale 
Ranforsarea sistemelor rutiere pentru asigurarea capacitatii portante necesare si verificarea la 
inghet-dezghet. 
Utilizarea rationala a materialelor tinand cont de resursele zonale 
 
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 

28.842.032,07 23.244.347,26 19.757.695,18 3.021.765,11 464.886,97 5.597.684,81 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 22.779.460,29 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 4.890.920,08 Euro (la cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului, respectiv cursul InforEuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 
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