REZUMAT PROIECT

Titlul proiectului

Unitatea Administrativ – teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează, în calitate de beneficiar,
proiectul “ Amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere ”, cod SMIS 126547, 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.5085/ 07.04.2020.
Perioada de implementare

70 luni: 21 martie 2017 - 31 decembrie 2022
Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului este de 16.267.347,84 lei, din care:
•
•
•
•
•
•

5.374.330,50, valoarea totală eligibilă
5.374.330,50, valoare totală contribuție publică
4.568.180,92, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
698.662,97, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
107.486,61, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului
10.893.017,34, valoarea neeligibilă inclusiv TVA
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul
antepreșcolar și preșcolar din Municipiul Târgu Mureș, astfel încât copiii să beneficieze de o educație de
calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor acestora. Prin prezentul proiect se propune realizarea
unor lucrări de construcție și echipare a infrastructurii educaționale aferente unei noi creșe și respectiv

grădinițe în Cartierul Belvedere din Municipiul Târgu Mureș, în vederea realizării condițiilor optime
pentru derularea activităților didactice contribuind la creșterea gradului de participare la procesul
educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
✓ Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale pâna în anul 2023, prin crearea unei
noi unități de învățământ în Municipiul Târgu Mureș formată dintr-un ansamblu de două clădiri
destinate învățământului antepreșcolar (creșă) și preșcolar (grădiniță), legate în demisol prin
culoar de legătură;
✓ Creșterea calității și atractivității procesului educațional în Municipiul Târgu Mureș pâna în anul
2023, prin crearea unui spațiu exterior necesar dezvoltării armonioase a copiilor antepreșcolari
și preșcolari, compus din spații verzi, curți interioare, locuri de joacă pentru copii dotate cu
mobilier coresunzător, trotuare/ alei ;

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 – 150 participanți, din care:
➢ În învățământul antepreșcolar – 60 participanți, din care:
- Fete: 26
- baieți: 34,
persoane cu dizabilități: 0,
persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 0
➢ În învățământul preșcolar - 90 participanți, din care:
Fete: 40,
baieți: 50,
persoane cu dizabilități: 0,
persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 0
2.Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar și preșcolar
• Valoarea la începutul implementării proiectului – 0 unitate de învățământ antepreșcolar și
preșcolar
• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 1 unitate de învățământ antepreșcolar
și preșcolar
3.Suprafața infrastructurii educaționale ( pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar ) construită/
echipată (mp):
• Valoarea la începutul implementării proiectului – 0
• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 2043,60 mp arie totală utilă

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

____________________________________________________________________________________
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.

