
 
 
 
 
 
 
 
                                                            REZUMAT PROIECT 

 

 Titlul proiectului 

 

Unitatea Administrativ – teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează, în calitate de beneficiar, 

proiectul „Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă str. Apaductului nr. 54-56”, cod SMIS 

124055, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul 

POR/2017/4/4.4/4.4/1, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 

investiţii 4.4 - 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,  

Obiectiv Specific 4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie 

timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă. 

 Beneficiar 

UAT Municipiul Târgu Mureş, conform Contractului de finanţare nr. 4956/ 09.12.2019. 

 Perioada de implementare 

68 luni: 21 martie 2017 - 31 octombrie 2022 

 Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 12.155.111,48 lei, din care: 

• 2.848.260,80, valoarea totală eligibilă 

• 2.848.260,80, valoare totală contribuție publică 

• 2.421.021,68, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 

• 370.273,90, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 

• 56.965,22, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 

• 9.306.850,68, valoarea neeligibilă inclusiv TVA  

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului propus este creșterea calității infrastructurii educaționale pentru 

învățământul antepreșcolar din Municipiul Târgu Mureș, astfel încât copiii să beneficieze de o educație 

de calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor acestora. 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

✓ Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2023 prin 

reabilitarea corpului existent, amenajarea și dotarea acestuia ca spațiu pentru învățîmântul 

antrepreșcolar; 



 
 
 
 
 
 
 

✓ Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2023 prin 

construirea unui corp de clădire reprezentând extinderea corpului existent, amenajarea și 

dotarea acestuia cu toate funcționalitățile necesare în vederea derulării în condiții optime a 

procesului educațional antepreșcolar.  

În noua creșă se vor regăsi 6 dormitoare, 4 săli de joacă cu zone pentru servit masa și grupuri 

sanitare, care vor deservi 80 de copii, 6 grupe, cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani. Pe lângă aceste 

spații, se vor găsi spațiile anexe: bucătărie cu anexe, grupuri sanitare, vestiare, spații pentru 

depozitare alimente, cabinet medical cu izolator și grup sanitar, spațiu pentru spălătorie/uscătorie 

situate la subsolul clădirii existente, vestiare pentru personal, cu grupuri sanitare proprii, vestiar sau 

filtru pentru copii, spațiu tehnic pentru centrala termică și spații administrative și consiliere părinți 

și grup sanitar pentru persoane cu dizabilități. În cadrul amenajărilor exterioare se vor realiza alei de 

acces și spații de joacă pentru copii, se va efectua imprejmuirea perimetrală și se vor asigura 16 locuri 

de parcare pentru vizitatori și angajați. 

 Rezultate 

 
Rezultate așteptate: 
1.Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului 

• Valoarea la începutul implementării proiectului – 0 participanți 

• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 80 participanți, din care: 
- Fete:34 
- baieți:46 
- persoane cu dizabilități:0 
- persoane aparținând categoriilor dezavantajate:0 

2.Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar 

• valoarea la începutul implementării proiectului – 0 unitate de învățîmânt antepreșcolar 

• valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1 unitate  de învățîmânt antepreșcolar 
3.Reabilitarea corpului de clădire C38 din str.Apaductului, echiparea, dotarea și amenajarea acestuia 
ca spațiu educațional pentru învățământul  antepreșcolar: 

• Valoarea la începutul implementării proiectului – 0  

• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 1 
4.Construirea unui corp de clădire reprezentând extinderea Corpului C38 din str.Apaductului cu 
destinație spațiu educațional (creșă), dotarea și echiparea lui cu toate funcționalitățile necesare: 

• Valoarea la începutul implementării proiectului – 0  

• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 1 
 

 Date de contact 

 
UAT Municipiul Târgu Mureș 
Nume: Ijac Dana 
Funcţie:  șef serviciu Proiecte cu finanțare internațională 
Date de contact (tel, fax, email): tel: 0726 695 707; 0265 268 330 ; fax: 0365 882 028 ;  
email: dana.ijac@tirgumures.ro / primaria@tirgumures.ro  
 
 
 

mailto:primaria@tirgumures.ro


 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, 
 vă invităm să vizitaţi: 

http://www.mfe.gov.ro/ 
http://www.inforegio.ro/ro 

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Municipiul Târgu Mureș 

 
 

Investim în viitorul tău! 
 Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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