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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL MEDIAȘ 

 
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) 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 136835 

Titlul: Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou  

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL MEDIAȘ 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Sibiu, Mediaș 

 
Durata de implementare: 52 luni, respectiv între data 01.11.2018 și data 28.02.2023, 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 este îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de educație în învățământul 
școlar prin reabilitarea clădirii și asigurarea unor condiții optime pentru îmbunătățirea procesului  

educațional, creșterea egalității de șanse la educație și implicit îmbunătățirea calității vieții comunității af late  
în zona de influență a proiectului, crearea condițiilor optime desfășurării procesului educativ.  
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Creșterea participării populației școlare la procesul educațional datorită îmbunătățirii condițiilor de 
desfășurare a procesului educațional în cadrul școlii gimnaziale Ighișu Nou.  

2. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație primară și gimnazială, prin 
reabilitarea/modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale Ighișu Nou, de care vor beneficia un număr de 137 de 
elevi din mediul rural. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
➢ Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locala: 239; 
➢ Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane: 1.054,54 mp 
➢ Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: 61,00 mp 

 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
➢ Beneficiari direcți sunt cei 137 de elevi ai Scolii Gimnaziale Ighișu Nou. Grupul țintă vizat de acest 
proiect este reprezentat de toți locuitorii din ZUM (Zona Urbana Marginalizata) 5 - Ighișu Nou (239 de 

persoane dintre care 126 de etnie romă), în special cei 131 copii, elevi evidențiați în prezent și cei care 
vor urma formele de învățământ obligatoriu (primar și gimnazial) în Ighișu Nou.  
➢ Beneficiarii indirecți ai prezentului proiect sunt cadrele didactice care își desfășoară activitatea 

pedagogică în această unitate. 

http://www.adrcentru.ro/
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Descrierea investiției: 

Școala Gimnazială Ighișu Nou, care face obiectul investiției, este școala cu clasele I -VIII cuprinzând atât 
învățământ primar- clasa pregătitoare (fiind înscriși în general copiii în vârstă de 6 ani) și clasele I-IV cât și 
educație gimnazială clasele V- VIII (pentru copii cu vârsta de 11 ani și până la 14 ani), este constituită din 

3 corpuri de clădire: 
Lucrările de intervenție propuse prin prezentul proiect sunt:  
- consolidarea șarpantei și a intersecțiilor pereților structurali. 

- izolarea termică cu vată minerală a corpurilor 1 și 2 de clădire (pe interior la parter și planșeul de peste 
parter), a grupului sanitar (pe exterior și planșeul); 
- înlocuirea tâmplăriilor exterioare din PVC cu tâmplărie de lemn stratificat cu geam termopan, reabilitarea 
celor existente de lemn și dublarea lor pe interior cu tâmplărie de lemn stratificat cu geam termopan;  

- înlocuirea ușilor, refacerea finisajelor, prin dispunerea de pardoseli noi din parchet masiv, zugrăveli noi; 
- realizarea de grupuri sanitare interioare în corpurile 1 și 2; 
- izolarea hidrofuga (realizarea unor injecții exterioare, pe conturul clădirii, pe bază de bentonită și ciment)  

- montarea unui lift exterior, pentru accesul persoanelor cu dizabilități, precum și amenajarea unei 
toalete dedicate acestora, în actualul corp de grup sanitar; 
- înlocuirea instalațiilor electrice, dispunerea de instalații termice și sanitare noi;  

- montarea unui hidrant exterior; - o a două ușă de evacuare spre exterior, chepeng către pod, pentru 
clădirile corp 1 și 2; 
- amenajarea încăperii pentru centrala termică, în actualul grup sanitar - executarea unui planșeu din 

beton armat și șarpantă ignifugată; 
- dotarea clădirii cu instalații de iluminat de evacuare și antipanică, instalații de detecție și avertizare în 
caz de incendiu. 

 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

buget naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

3.897.698,26 2.850.755,88 2,708,218.08 85.522,69 57.015,11 1.046.942,38 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2.793.740,77  lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 587.970,28 Euro, 1 euro = 4,7515 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului luna lansării apelului de proiecte).  
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