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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT JUDEȚUL SIBIU 

 
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 124026 
Titlul: Reabilitare, modernizare și dotare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș (CSEI Mediaș) 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SIBIU 

Localizare proiect – Municipiul Mediaș, str. Piscului, nr.8, județul Sibiu.  
 

Durata de implementare: 59 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 31.12.2022, 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 îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Centrului școlar 

pentru Educație Incluziva Mediaș, si în subsidiar a infrastructuri educaționale de la nivelul județului Sibiu.  
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitare, modernizare si dotare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș (CSEI Medias)  

2. Asigurarea condițiilor de creștere a numărului de elevi de la 111 în prezent la 176 
Indicatori prestabiliți de realizare:  
➢ Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 176 de persoane(89 fete 

și 87 băieți). 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
➢ Beneficiari direcți: 

-  cei 176 elevi din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva care vor beneficia de actul educațional. 
- Consiliul Județean Sibiu/Județul Sibiu prin reducerea costurilor aferente întreținerii si funcționarii.  
➢ Beneficiarii indirecți:  

- cadrele didactice care asigura desfășurarea actului educațional.  
- Inspectoratul Școlar Județean. 
 

Descrierea investiției: 
Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Mediaș este localizat în județul Sibiu, municipiul Mediaș, s tr.  Piscului, nr.8.  
Suprafața terenului care face obiectul proiectului este de 6622 mp (conform CF nr.102094 Mediaș).Pe teren sunt 
amplasate 3 corpuri clădiri: C1- clădirea în care funcționează scoală specială; C2- clădirea în care a funcționat spălătoria 
si spatii de depozitare (la aceasta clădire nu sunt prevăzute intervenii în cadrul proiectului); C3- clădirea în care se 
desfășoară activitățile didactice si profilactice sportive (în trecut în aceste spații funcționau ateliere scoală).  În cadrul  
proiectului se dorește reabilitarea si modernizarea a doua dintre cele trei clădiri al centrului, după cum urmează: 
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Intervențiile la clădirea C1 sunt: 
- sporirea rezistentei termice a terasei aripii parter peste valoarea minima de 5.0m2K/W recomandata de norma 
metodologica prin aplicarea unui strat de 10 cm de polistiren expandat rezistent la compresiune EPS 120.  
- sporirea rezistentei termice a plăcii pe sol si peste subsol prin aplicarea unui strat de 5 cm șapă termoizolantă perlitică; 
- introducerea în sistemul existent al unei alternative de producerea a apei calde menajere cu ajutorul energiilor 
regenerabile, respectiv panouri solare; 
- introducerea în sistemul existent al unei alternative de producere a energiei electrice cu ajutorul energiilor 
regenerabile, respectiv panouri fotovoltaice; 
- reparația capitala a instalației de iluminat cu corpuri de iluminat cu led;  
- reparația capitala a instalației de încălzire cu o centrala termica pe gaz în condensație si dotarea cu corpuri 
statice cu control individual termostat; 
- reparația capitala a instalațiilor sanitare si de apa canal; 
- refacerea scării de beton armat între etajul 2 si mansarda pentru cerinței esențiale la foc;  
- desfaceri si refaceri de pardoseli si finisaje interioare, reparații termosistem anvelopă opacă laterală;  
- recompartimentări și schimbarea parțială a tâmplăriei interioare de lemn, degradata;  
- reparația locala a învelitorii si refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale;  
Intervențiile la clădirea C3 sunt: 
- izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de placi de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la exterior; 
- sporirea rezistenței termice a planșeului peste parter prin aplicarea unui strat de 10 cm sapa termoizolanta perlitica 
- reparația capitala a instalației de iluminat cu corpuri de iluminat cu led 
- dotarea cu corpuri statice cu control individual cu termostatat 
- instalații specifice de curenți slabi 
- desfaceri si refaceri de pardoseli si finisaje interioare; 
- reparația locala a învelitorii si refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale; 
Lucrări corespunzătoare de Amenajarea terenului, Amenajări protecția mediului si aducerea terenului la starea 
inițială, Relocarea utilităților sunt următoarele:  
- desfacerea trotuarelor (inclusiv trotuare de garda) si pavajelor; 
- refacere trotuare si pavaje, inclusiv pavaj tactil (pentru accesul persoanelor cu dizabilitate vizuala) și refacere gazon 
- refacere racorduri si branșamente.  
Durata de execuție a lucrărilor este estimata la 12 luni. Valoarea totala a investiției este de 4 .897.058,17 lei, din 
care C+M - 3.163.574,36 lei. Prin implementarea proiectului se va asigura o diversificare a activităților specifice si o 
calitate superioara a serviciilor asigurate beneficiarilor. Acest lucru va conduce la o creștere a numărului de 
beneficiari de la 111 la 176. Clădirile modernizate vor fi dotate cu echipamente educaționale moderne.  
 

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 

4,897,058.10 4,897,058.10 4,162,499.39 636,617.52 97,941.19 0.00 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 4,799,116.91 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.030.207,13 Euro, 1 euro = 4,6584 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului luna depunerii cererii de finanțare – iulie 2018). 
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