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FISA DE PREZENTARE–UAT MUNICIPIUL SACELE 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axaprioritara:9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 
Prioritatea de investiții: 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). 

 
Proiectul  aferent cererii  de finanțare : COD SMIS 152298 
Titlul : AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2) 
Solicitant : UAT MUNICIPIUL SĂCELE 
 
Localizare proiect – Amplasamentul investiției este situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea 
nr.20B, jud. Brașov, fiind identificat cu nr. cadastral 105217-C2 (cartea funciară nr. 105217 Săcele). 
Clădirea vizată prin investiția propusă, cu o suprafață construită la sol de 608 mp, este situată în 
intravilan și se află în domeniul public al municipiului Săcele. 
Lucrările aferente investiției se vor executa totodată pe terenul în suprafață de 15188 mp, identificat cu 
nr. cadastral 116677 (CF 116677), aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, conform încheierii 
182901/18/11/2019. 
Proiectul este localizat în cartierul Electroprecizia, situat în zona funcțională a teritoriului SDL care face 
obiectul Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini. 

 

Durata de implementare : 42 luni, respectiv între data 01.07.2020 și data 31.12.2023, aceasta 
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

 
Obiectivul general  vizat prin implementarea proiectului de investiții constă în facilitarea accesului 
locuitorilor din teritoriul SDL la servicii educaționale, de formare profesională, integrare și menținere pe 
piața muncii. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
- Creșterea calității serviciilor de educație, formare profesională și ocupare destinate locuitorilor din 

teritoriul SDL prin amenajarea unui Centru Educațional Multifuncțional cu suprafața construită 
desfășurată de 1.824 mp  

- Achiziția unui set de dotări și echipamente pentru dotarea spațiilor specializate din cadrul Centrului 
Educațional Multifuncțional :  săli pentru activități educative suport, formare profesională, orientare și 
consiliere profesională, TIC, activități comunitare, conferințe, ateliere pentru prelucrarea lemnului, 
lacătuș mecanic, construcții, operator montaj linii automate, sală model cameră hotel. 
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Indicatori prestabiliți de realizare: 
- CO39 - Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane – 

1.824 metri pătrați. 
- 1S46 - Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare 

locală – 14.213 persoane; 
 

Beneficiarii directi ai proiectului: 
- a) persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL: 4.996 de persoane (din 

care 4.843 în ZUM și 153 în zonafuncțională); defalcat, pe categorii vulnerabile, situația este 
următoarea: 

➢ copii cu dizabilități si cu nevoi educaționale speciale: 19 
➢ copii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale: 404 
➢ copii aparținând minorității roma: 667 
➢ copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodarie sunt privați de libertate sau sunt 

în supravegherea serviciilor de probațiune:151 
➢ copii care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala: 456 
➢ copii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu: 386 
➢ elevi cu CES: 35 
➢ mame minore: 81 
➢ tineri care au părăsit instituții de tip rezidențial: 13 
➢ tineri NEET: 402 
➢ persoane adulte șomere sau inactive: 3.758 

- b) Liceul Tehnologic Victor Jinga 
- c) UAT Municipiul Săcele 

 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
- a) instituțiile de educație și formare profesională, mediul de afaceri local 
- b) comunitatea săceleană lărgită 

 
Descrierea investitiei: 

Investiția propusă vizează construcția unui Centru Educațional Multifuncțional în ZF (zona funcțională din 
teritoriul SDL) în incinta căruia vor fi furnizate membrilor comunității (copii, tineri, adulți) servicii educaționale 
suport, consiliere și formare profesională, sprijin pentru integrarea pe piața muncii. În acest sens, spațiul 
excedentar din cadrul Liceului Tehnologic Victor Jinga, neutilizat în ultimii ani, va fi reabilitat și modernizat, iar 
sălile și atelierele vor fi dotate corespunzător destinației lor. 
Este vorba despre unul dintre imobilele din patrimoniul Liceului Tehnologic Victor Jinga și anume corpul C2. 
Activitatea curentă de educație și formare profesională nu se desfășoară în aceasta cladire, ea nefiind utilizată 
în ultimii ani. Deși se afla într-o stare de conservare, cladirea prezinta totuși degradări la nivelul acoperișului și 
finisajelor și nu corespunde normelor actuale privind evacuarea persoanelor în caz de incendiu. 
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Clădirea are regim de înălțime S+P+2E+Pod, compusă din subsol (casa scării, 2 holuri, 7 boxe), parter (casa 
scării, 4 holuri, 4 clase, 6 magazii, 3 grupuri sanitare), etaj I (casa scării, 3 holuri, 4 clase, 4 grupuri sanitare, 1 
birou, 2 magazii), etaj II (casa scării, 3 holuri, 4 clase, 4 grupuri sanitare, 1 birou, 2 magazii) și pod. 
Realizarea investiției pentru găzduirea unui Centru Educațional Multifuncțional presupune reabilitarea clădirii 
existente și amenajarea spațiilor pentru derularea de activități educaționale și de formare profesională, astfel: 
- parter: ateliere de formare profesională (cu anexele aferente) de Prelucrarea lemnului, Lăcătuș mecanic, 
Construcții, Operator montaj linii automate 
- etajul I: 2 Săli de formare profesională, Sala orientare și consiliere în cariera, Sala activități educative, Sala 
TIC, Sala Coordonare activități Centru 
- etajul II: 3 Săli activități educative suport, Sala activități comunitare, Sala formare profesională, Sala formare 
profesională - model cameră hotel 
 

Bugetul proiectului (lei)  : 
  

Valoarea
totală 

Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoarea 
cofinanțării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
Neeligibilă 

inclusivTVA 
 

3.499.973,76 3.407.215,12 3.236.854,39 102.216,43 68.144,30 92,758.64 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDLPA - AM POR: 3.339.070,82 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ:702.740,36Euro,(1 euro = 4,7515 RON (cursul de schimb  
prevazut în ghidul solicitantului). 
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