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FISA DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SACELE 
 

Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritara: 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban 

Prioritatea de investitii: 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC). 

 

Proiectul aferent cererii de finantare: COD SMIS 153400 

Titlul: Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal nr. 4 – Str. General Ion Dragalina nr. 78, 

municipiul Săcele, jud. Braşov 
Solicitant: UAT MUNICIPIUL SACELE 

 

Localizare proiect – Locația de implementare a proiectului este reprezentată de un teren și o clădire 

situate în Municipiul Săcele, Str. General Ion Dragalina nr. 78, jud. Brașov, fiind identificat cu nr. cadastral 

115116 (teren), respectiv 115116-C1 (construcție). Terenul și cladirea se află în proprietatea Municipiului 

Săcele, domeniul public. 

Proiectul este amplasat în zona funcțională din teritoriul SDL, așa cum este definit prin Strategia de 

Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini. 

 

Durata de implementare: 31 luni, respectiv între data 01.03.2021 și data 30.09.2023, 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 consta în facilitarea accesului 

copiilor din teritoriul SDL și în special a celor proveniți din Zona Urbană Marginalizată Gârcini la servicii 

de educație preșcolară de calitate.   

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Reabilitarea clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 4A Săcele cu suprafața construită desfasurată de 

288 mp. 

- Creșterea calității serviciilor de educație pentru un număr de 114 de copii de vârsta preșcolară din 

teritoriul SDL. 
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Indicatori prestabiliti de realizare: 

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

locală – 14.213 persoane; 

- CO39 - Dezvoltare urbana: Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane – 

288 metri pătrați. 

 

Beneficiarii directi ai proiectului: 

- Preșcolarii Grădinitei nr. 4A: în anul scolar 2021-2022 sunt înscriși 114 copii în 4 grupe de educație 

preșcolară toți provenind din zona urbană marginalizată; 

- Grădinița cu Program Normal Nr. 4A Săcele (cadrele didactice și personalului administrativ ce 

deservesc infrastructura: 5 persoane: 4 - personal didactic si 1- personal nedidactic); 

- UAT Municipiul Săcele 

 

Beneficiarii indirecti ai proiectului: 

- părinții copiilor de vârstă preșcolară din teritoriul SDL: 1.844 persoane; 

- comunitatea săceleană lărgită: 36.263 persoane; 

 

Descrierea investitiei: 

Prin prezenta investiție este vizată reabilitarea clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 4 - Str. General Ion 

Dragalina nr. 78, municipiul Săcele în scopul creșterii calității serviciilor de educație pentru un număr de 114 

de copii de vârstă preșcolară din teritoriul SDL. 

Prin intervenție este vizată schimbarea stării actuale a imobilului care a fost edificat în perioada anilor 1934 și 

a avut de la început aceasta funcțiune, de grădiniță. În prezent, cladirea este ineficientă termic, cu finisaje 

degradate și care nu oferă nici un fel de facilități persoanelor cu dizabilități. Pentru reabilitarea clădirii se vor 

realiza următoarele intervenții: zugrăvirea fațadelor, înlocuirea tâmplăriei, înlocuirea ferestrelor, tratarea 

lemnului din șarpantă, înlocuirea învelitorii (se vor monta parazăpezi), resistematizarea apelor pluviale, 

recompartimentarea grupurilor sanitare, amenajarea unei camere tehnice, execuție de finisaje interioare, 

eliminarea pragurilor interioare ale ușilor, înlocuirea plăcilor ceramice din hol, reabilitarea instalațiilor 

sanitare, reabilitarea sistemului de încălzire inclusiv prin montajul unei noi centrale termice, eficientizarea 

instalației electrice prin utilizarea de corpuri de iluminat LED, revizuirea soluției de incendiu prin realizarea 

unui sistem de iluminat de siguranță și a unui sistem de detecție și alarmare la incendiu, execuția unei 

instalații electrice paratrăznet, repararea trotuarelor și a treptelor, adaptarea acceselor pentru nevoile 

persoanelor cu dizabilități prin amenajarea unei rampe care va respecta panta terenului dar nu mai mult de 

8%. 
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Bugetul proiectului (lei): 

  

Valoarea 

totala 

Valoarea totala 

eligibila 

Valoarea eligibila 

nerambursabila 

din FEDR 

Valoarea eligibila 

nerambursabila din 

bugetul national 

Valoarea 

cofinantarii eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibila 

inclusiv TVA 

991.568,61 829.909,81 788.414,32 24.897,30 16.598,19 161.658,80 

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDLPA - AM POR: 813.311,62 lei (98,00% din 

valoarea eligibila a proiectului) aproximativ: 171.169,44 Euro, (1 euro = 4,7515 RON (cursul de schimb 

prevazut in ghidul solicitantului). 
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