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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 
Prioritatea de investiții: 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) 
 
Titlul: Construire grădiniță în Cartierul Őrkő 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
Localizare proiect – Regiunea Centru, județul Covasna, mun. Sfântu Gheorghe 
 

Durata de implementare: 52 luni, respectiv între data 15.07.2019 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 
Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin 
crearea și dezvoltarea unei infrastructuri educaționale de calitate în vederea asigurării accesului sporit la educație 
timpurie a copiilor din Cartierul Őrkő, sprijinind astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
 Construirea și dotarea unei grădinițe amplasate în Cartierul Őrkő, cu o capacitate de 123 de copii. 
 Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin: dotarea și echiparea sălilor de grupe, a sălii de mese și a celorlalte 

încăperi. 
 Dezvoltarea serviciilor instituției prin extinderea programului grădiniței de la program normal la program prelungit. 
 Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ. 

 
Rezultate așteptate:  
 Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

marginalizate din municipii reședință de județ 

 Valoare la începutul implementării proiectului - 0 persoane 

 Valoare la finalul implementării proiectului (de output) – 1.880 persoane 
 Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 

 Valoare la începutul implementării proiectului - 0 mp 

 Valoare la finalul implementării proiectului (de output) - 1.856 mp 
 Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane 

 Valoare la începutul implementării proiectului 0 mp 

 Valoare la finalul implementării proiectului (de output) Sc=494,71 mp, Scd=989,12 mp 
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Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
 Grupul țintă primordial al proiectului este constituit din copiii din Cartierul Őrkő cu vârsta cuprinsa între 3-6 ani, ai 

căror număr exact nu este știut, dimensionarea capacității viitoarei instituții de educație s-a bazat parțial pe datele 
statistice existente si pe estimările furnizorilor publici și privați de servicii sociale în ZUM 1 

 
 Beneficiar indirect va fi toată comunitatea care se va dezvolta prin serviciile de educație timpurie accesibile pentru 

toți copiii vizați, mai ales părinții, care, datorită programului prelungit al grădiniței vor putea participa activ pe piața 
muncii, reducând expunerea la riscurile sărăciei. 

 
Descrierea investiției: 
 Proiectul propune construcția unei noi clădiri în Cartierul Őrkő, destinată pentru a găzdui noua grădiniță cu  program 

prelungit, spațioasă, bine dotată, dimensionată pentru 123 de copii în cinci grupe. Noua locație, clădire 
reprezentativă a comunității, va oferi condițiile optime pentru copii și cadre didactice să participe la actul educațional, 
baza a succesului școlar, criteriu esențial pentru prevenirea abandonului școlar. Astfel, se creează șansa ca din ce 
în ce mai mulți copii să beneficieze de o educație de calitate, să-și sporească șansele de integrare pe piața muncii, 
reducând expunerea la riscul de sărăcie, crescând gradul de incluziune socială. 
Clădirea grădiniței va avea regim de înălțime parter + 1 etaj. 
Clădirea va cuprinde 5 săli de grupă (pentru desfășurarea programelor educaționale și pentru somn după masa), 
vestiar, grupuri sanitare, sala de mese, oficiu pentru servirea mesei, depozite, holuri și case de scară, un izolator, 
cabinet director, cancelarie, arhiva, centrala termică proprie funcționând pe gaz metan. 
 

Suprafețele afectate de lucrările propuse prin prezentul proiect: 

 Suprafață ocupată de construcții = 520 mp 

 suprafața ocupată de curte de recreație = 409 mp 

 suprafața ocupată de teren și dotări sportive = 488 mp 

 suprafața ocupată de spații verzi inclusiv gradina de flori = 441 mp 

 suprafața ocupată de circulații = 518 mp 
 

Bugetul proiectului: 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 

cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

Total 3.502.348,58 2.518.295,00 2.518.295,00 2.392.380,26 95.00 75.548,84 3.00 50.365,90 2.00 984.053,58 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MLPDA - AM POR: 2.467.929,10 lei (98,00% din valoarea eligibilă 
a proiectului) aproximativ: 519.400 Euro, 1 euro = 4,7515 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului luna 
lansării apelului de proiecte). 
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